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                                        พระอภิธรรมปฎก  
                                                เลมท่ี  ๗๑ 

                                        ปฏฐาน  ภาคท่ี ๖ 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                        อนุโลมทุกติกปฏฐาน 
                                           เหตุทุกกุสลติกะ 

                                (๑. เหตุทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย         
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑]      ๑. กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
๑. บาลีเลมท่ี  ๔๔  
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                       ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ     และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ   
ทั้งหลาย  อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๖.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ     และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  อาศัยกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ และ 
กุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ 
และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๙.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ     และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย     อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ     และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
                  [๒]  ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย    ฯลฯ  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                   [๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี  
๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ.   ใน 
นิสสยปจจัย ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี  ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ     ในวิคต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย   
                                       ๑. นอธิปติปจจัย  
                  [๔]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ      อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                          ๒.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                          ๓.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ     และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                          ๔.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖)  
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                       ๗.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  และ  
กุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ    เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย     ม ี๓ วาระ 
(วาระที่  ๗-๘-๙)         
                          ๒.  นปุเรชาตปจจัย ฯลฯ  ๔. นอาเสวนปจจัย 
                         [๕]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ      อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนปุเรชาตปจจัย   มี ๙  วาระ 
                    เพราะนปจฉาชาตปจจัย   มี  ๙  วาระ 
                    เพราะนอาเสวนปจจัย   มี ๙  วาระ 
                                          ๕. นกัมมปจจัย 
                 [๖]  ๑.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                         ๒.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                         ๓.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                     ๖.   นิวิปากปจจัย   ๗.   นวิปปยุตตปจจัย 
                [๗]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ     อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนวิปากปจจัย  มี  ๙  วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 5 

          เพราะนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙  วาระ...ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย   
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐]  เพราะนธิปติปจจัย     ในเหตุปจจัย    ม ี ๙  วาระ...    ใน 
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 6 

                                กุศลบทปญหาวาระ  
                                     อนุโลมนัย   
                                 ๑.  เหตุปจจัย 
                  [๑๑]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                          ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ 
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                          ๓.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ 
เปนเหตุ  และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                  [๑๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                           ๔.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                          ๗.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ     และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  มี  ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                                           ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๑๓]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ   มี ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ี  
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                          ๗.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ     และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                    ๔.  อนันตรปจจัย   ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
                [๑๔]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
                  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
                   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
                  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  
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                                        ๙. อุปนิสสยปจจัย                   
                [๑๕]  ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
                    มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรปูนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                 ๔.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกกศุลธรรมที ่
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                    มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปนิสสยะ  อนันตรปูนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ  ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                 ๗.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ     และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
                    มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรปูนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ  ม ี๓  วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                      ๑๐. อาเสวนปจจัย 
                [๑๖]  ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                         ๑๑. กัมมปจจัย  
                [๑๗]  ๑.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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                        ๒.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย   
                        ๓.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปน 
เหตุ  และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
                                   ๑๒.  อาหารปจจัย 
                [๑๘]  ๑.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                    ๑๓.  อินทริยปจจัย 
                [๑๙]  ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                      ๑๔.  ฌานปจจัย 
                [๒๐]  ๑.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                        ๑๕.  มัคคปจจัย         
                [๒๑]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ.    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี 
๙ วาระ     ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ.    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี  ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                                  ปจจนยีนัย   
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๒๓]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปน 
เหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                             ๔.  กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                        ๕.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกกุศลธรรม  
ที่เปนเหตุ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  กุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ  และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                             ๗.  กุศลธรรมที่เปนเหตุ    และกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย            
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๕]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ฯลฯ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๒๖]  เพราะนเหตุปจจัย      ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  นับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
   
                                             อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย   
                                                ๑.  เหตุปจจัย  
                [๒๗]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  อกศุลธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                            
                            ๓.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุ   และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๔.  อกศุลธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๕.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๖.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ  และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  อกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปน 
เหตุ  และอกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  อกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
เหตุ  และอกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ  และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย   อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ   และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี  ๙   
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย 
                                               ๑. นเหตุปจจัย 
                [๒๙]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย                         
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                                       ๒.  นอธิปติปจจัย      
                [๓๐]        ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ฯลฯ 
                                         ๖.  นกมัมปจจัย 
                [๓๑]        ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                                ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                                ๓.  อกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ 
และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                               อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ... ฯลฯ  
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                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๔]  เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ. . . ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                        อกุศลบทปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย   
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๕]   ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                            ๒.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                            ๓.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ  และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๓๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                       ๔.  อกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  อกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ และอกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ  
ทั้งหลาย     เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๓๗]     ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                               ๔.  อกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓  วาระ. 
                               ๗.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ  และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ   ม ี๓ วาระ. 
                                       ๑๑.  กัมมปจจัย 
                [๓๘]        ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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                       ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของกัมนปจจัย 
                       ๓.  อกุศลธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ   และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                           ๑๒.  อาหารปจจัย 
                [๓๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                                         ๑๓.  อินทรยิปจจัย 
                [๔๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                        ๑๔.  ฌานปจจัย 
                [๔๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม                 
                [๔๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 18 

๙  วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙  วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๙  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ   ในอินทรยิ- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี  ๘ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย 
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๙  วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ 
วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                           อนุโลมปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ . . .ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   
                                              เหตุปจจยั 
                [๔๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ       อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ       และอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุทั้งหลาย       อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ      เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                          ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                          ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  
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                                         ๒.  อารัมมณปจจัย  
                [๔๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ       อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในสมนันตรปจจัย  ม ี
๙  วาระ.  ในสหชาตปจจัย มี ๙  วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙  วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  ม ี
๙  วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย   

                                     ๑.  นเหตุปจจัย  

                [๕๐]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                                      ๒.  นอารมัมณปจจัย 
                [๕๑]       ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม  
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                ๓.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ       อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                        ๓.  นอธิปติปจจัย 
                [๕๒]       ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ       อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ฯลฯ 
                                          ๑๑.  นกัมมปจจัย 
                [๕๓]       ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                                  ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                                 ๓.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหต       อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ   เกิดข้ึน    เพราะนกัมม- 
ปจจัย   ฯลฯ 
                          ๑๒.  นวปิากปจจัย ฯลฯ  ๒๐. โนวิคตปจจัย 
                [๕๔ ]     ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   เกิดข้ึน   เพราะนอาหารปจจัย  
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          เพราะนอินทริยปจจัย  
          เพราะฌานปจจัย ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ.  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมันนตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัยมี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ     ในน 
ฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑  วาระ.  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙  วาระ    ในโนนตัถิปจจัย มี ๓ วาระ    ในโน 
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ... ฯลฯ 
                              สหชาตวาระก็ดี    ปจจัยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                     อพัยากตบทปญหาวาระ   
                                            อนุโลมนัย   
                                         ๑. เหตุปจจยั 
                [๕๘]     ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ    และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ      ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย  
                [๕๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๐]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                      ม ี ๒  อยาง คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ และสหชาติธิปติ  มี  ๓ วาระ.  
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                                ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
                   มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ วาระ. 
                                ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ       และอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุทั้งหลาย    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  ม ี ๓  วาระ. 
                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย  
                [๖๑]        ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอัพยากต-  
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                       ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
                [๖๒]     ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                                ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                                 ๓. อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ  และอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชเหตุทั้งหลาย   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ   
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                ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  ฯลฯ  
                                          ๑๓.  กัมมปจจัย 
                [๖๓]        ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                        ๑๔.  วิปากปจจัย 
                [๖๔]        ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๙  วาระ.  
                  ๑๕.  อาหารปจจัย  ฯลฯ  ๑๙  สัมปยุตตปจจัย 
                [๖๕]        ๑. อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,    เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย,     เปนปจจัย     ดวยอํานาจของฌานปจจัย, 
เปนปจจัย    ดวยอํานาจของมัคคปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สัมปยุตตปจจัย. 
                                        ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
                [๖๖]        ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยาต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
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                ๕.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ  และอัพยากตธรรมที่เปน 
ไมใชเหตุทั้งหลาย    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวย  
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๙  วาระ ในสมนันตรปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  
ในปจฉาชาตปจจัย มี  ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  ม ี
๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในอินทริย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ    ในวิปปยตุตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี 
๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนียะ         
                [๖๘]   ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                            ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย  
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อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                          ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเหตุ     และอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                          ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ          
                [๖๙]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ     ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓   วาระ. . . ฯลฯ  
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                                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  

                [๗๑]  เพราะนเหตุปจจัย        ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี   ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียา- 
นุโลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางน้ัน. 
                                               เหตุทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                                        เหตุทุกเวทนาติกะ 

                                           (๑.  เหตุทุกะ  ๒.  เวทนาติกะ) 
                                                      สขุเวทนาบทปฏิจจวาระ 

                                                         อนุโลมนัย    

                                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๒] ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  อาศัยธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               ๒.  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๓.  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   และธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย     อาศัยธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               ๔.  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ     อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               ๕.  ธรรมท่ีสัมปยตุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  อาศัยธรรม 
ที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๖.  ธรรมท่ีสัมปยตุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   และธรรม 
ที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุทั้งหลาย     อาศัยธรรมท่ีสมัปยุต 
ดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๗.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   และธรรมท่ีสัมปยุตตดวยสุขเวท- 
นาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๘.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ   และธรรมที่สัมปยุตดวยสุข 
เวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   และธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย    อาศัยธรรมท่ีสัมปยุต- 
ดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ    และธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย  
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๗๔]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 31 

                                        ๒. นอธิปติปจจัย       
                [๗๕]     ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  อาศัยธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
                                ๒.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ     อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน    เพราะนอธิปติ- 
ปจจัย  ฯลฯ  
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๑  วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ     ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย มี  ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี  ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี   ๙ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๗]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย   
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๘]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
             สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                   สุขเวทนาบทปญหาวาระ  
                                         อนุโลมนัย  
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๙]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                ๒.  อารัมมณปจจยั 
                [๘๐]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.   (วาระท่ี ๑-๒-๓) 
                           ๔.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ     เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                         ๗.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   และธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย    เปนปจจัยแกธรรมท่ี 
สัมปยุตตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                                          ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๘๑]    ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย                                                       
                    มี ๒  อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                             ๔.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ  เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
                    มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ    สหชาตาธิปติ   มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                             ๗.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ   และธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย      เปนปจจัยแกธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว    คือที่เปน    อารัมมณาธปิติ   มี  ๓  วาระ    (วาระท่ี 
๗-๘-๙) 
                                                       ฯลฯ 
                                          ๙. อุปนิสสยปจจัย 
                [๘๒]   ๑.  ธรรมที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสัย 
ปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 34 

                    มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรปูนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  ม ี๙  วาระ ฯลฯ                                                    
                                          ๑๑. กัมมปจจัย 
                [๘๓]    ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
                              ๒.  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ      เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ       ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
                            ๓.  ธรรมที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ      เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  และธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
                                      ๑๒.  วิปากปจจัย 
                   ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
                                       ๑๓.  อาหารปจจัย 
                [๘๔]   ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ     เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ฯลฯ  
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                                        ๒๑.  อวิคตปจจัย 
                [๘๕]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัย  
แกธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของอวิคต- 
ปจจัย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย   มี 
๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี ๙  วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๙ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคค- 
ปจจัย มี ๙  วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. ในอวิคตปจจัย   ๙ วาระ. 
                                         ปจจนียนัย   
                               การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๘๗]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ 
ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาติปจจัย,เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ   
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                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                   [๘๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                             อนุโลมปจจนียนัย  
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                  [๘๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                  [๙๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี    ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียา- 
นุโลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน.  
 
                                    ทกุขเวทนาบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   
                                            ๑.  เหตุปจจัย 
                 [๙๑]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุ.   อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๓.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ และธรรม  
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุทั้งหลาย   อาศัยธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                        ๗.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ     และธรรมท่ีสัมปยตุดวย 
 ุทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี 
๗-๘-๙) 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                    [๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  ม ี
๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในอาเสวนปจจัยมี  ๙  วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย 
มี ๑  วาระ    ในอาหารปจจัย มี  ๙ วาระ     ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ    ใน  
ฌานปจจัย มี ๙ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๙  วาระ     ในสัมปยุตตปจจัย มี  ๙ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ.  
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                                              ปจจนียนัย    
                                          ๑.  นเหตุปจจัย         
                [๙๓]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุ     เกิดข้ึน  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
                                    ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๙๔]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ     อาศัย 
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติ 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในน 
ปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ     ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี  ๑ วาระ ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๑  วาระ. 
                                    อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  ม ี ๙  วาระ... ฯลฯ  
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                                               ปจจนียานุโลมนัย  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม                 
                [๙๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระก็ดี   สังสัฏฐวาระก็ดี     สัมปยุตตวาระก็ดี 
พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.               
                                                  
                                        ทุกขเวทนาบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๘]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยทุกเวทนาท่ีเปนเหตุ       ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย                                                                
                          ๒. ธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
                         ๓.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ  และธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
ทุกเวทนาท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                          ๒.  อารมัมณปจจัย  
                [๙๙]    ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ       ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                            ๔.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ    เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                            ๗.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรม 
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีไมใชเหตุทั้งหลาย   เปนปจจัยแกธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาท่ีเปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๓  วาระ.                                    
                                                ฯลฯ  
                                        ๑๑. กัมมปจจัย 
                [๑๐๐]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ    เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ    ในสมันนตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในอัญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ใน  
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อุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี ๓  
วาระ. ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ.  ในอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ   ในสัมป- 
ยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ     ในนัตถิปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย   
                              การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๑๐๒]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ    เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                                          ฯลฯ 
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๓]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาร    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลมนัย 
ก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น  
 
                                   อทุกขมสขุเวทนาบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๖]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                
                             ๔.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึนเพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                             ๗.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ     และธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน  
อธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี 
๙  วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี  ๙  วาระ   ในวิปาก 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙  วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี ๙ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๙  วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี ๙  วาระ   ในนัตถิปจจัย 
มี ๙  วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย   
                                           ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๐๘]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ     เกิดข้ึน 
เพราะนเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ. 

                                ๒. นอธิปติปจจัย 
                [๑๐๙]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะ- 
นอธิปติปจจัย  
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                                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ ใน  
นปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนฌานปจจัย ม ี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑  วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                                  อนุโลมปจจนียนัย   
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๑๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                                  ปจจนยีานุโลมนัย   
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๑๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                     อทุกขมสขุเวทนาบทปญหาวาระ 
                                                 อนุโลมนัย   
                                              ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๑๓]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.    
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                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๑๔]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ    ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๑๑๕]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
                  ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ. 
                             ๔.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
                  ม ี๒  อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ. 
                            ๗.  ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ี 
เปนเหตุ  และที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย  
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                  มอียางเดียว คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ มี ๓ วาระ   มีแตอารัมมณา-   
ธิปติเทาน้ัน. 
                                               ฯลฯ 
                                     ๙. อุปนิสสยปจจัย 
                [๑๑๖]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ  
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                  ม ี๓ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรปูนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
                                 ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
                  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
                                   ๑๑.  กมัมปจจัย 
                [๑๑๗]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมใชเหตุ   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ฯลฯ 
                                ๑๒.  วิปากปจจัย 
                [๑๑๘]  ๑.  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมเวทนาท่ีเปนเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ  
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                                          ๒๑.  อวิคตปจจัย 
                  ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย   มี ๙  วาระ.  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี 
๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอาเสวนปจจัย มี 
๙  วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ     ในอินทริยปจจัย มี  ๙  วาระ    ในฌานปจจัย มี  ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙  วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี  ๙ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย มี  ๙  วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                           ปจจนียนัย 
                              การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๑๒๐]  ๑.  ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีเปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                              อนุโลมปจจนียนัย  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๒๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๓]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                        เหตุทุกเวทนาติกะ  จบ 
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                                                 เหตุทุกวิปากติกะ  

                                 (๑.  เหตุทุกะ  ๓.  วิปากติกะ) 
                                               วิปากบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย   
                                                ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๒๔]     ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยวิปากธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยวิปากธรรมท่ีเปน 
เหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ และวิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย  อาศัยวิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยวิปากธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยวิปากธรรมท่ีเปนเหตุ 
และวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓  วาระ. 
                                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี 
๙   วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ    ใน  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 50 

นิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ    ในปุเรชาติปจจัย  มี   
๙    วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย มี  ๙  วาระ     ในอาหาร- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ     ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ     ในฌานปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙  วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๙  วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙  วาระ    ในนัตถิปจจัย  มี ๙  วาระ    ในวิคต- 
ปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย  
                [๑๒๖]  ๑.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยวิปากธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                      ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๑๒๗]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยวิปากธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียนัย 
                [๑๒๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙  วาร    ในนฌานปจจัย มี ๑  วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                                     อนุโลมปจจนียนัย   

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๒๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                                   ปจจนียานุโลมนัย 
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
                     สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี      นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                        
                                          วิปากบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๑]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ       เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                [๑๓๒]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                            ๔.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                            ๗.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  และวิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ 
ทั้งหลาย     เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  ไดแกตทารัมมณะเทานั้น.  
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                                            ๓. อธิปติปจจัย 
                [๑๓๓]          ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกวิปากธรรม  
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ไดแกที่เปน สหชา- 
ตาธิปติ  เทานั้นที่เปน  อารัมมณาธิปติ  ไมมี  ฯลฯ 
                                       ๙.  อุปนิสสยปจจัย         
                [๑๓๔]     ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนนัตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
                                   ๒.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ      เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                  ม ี ๒  อยาง  คือท่ีเปน   อนนัตรูปนิสสยะ   และ   ปกตูปนิสสยะ 
                                   ๓.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ       เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่เปนเหตุ   และวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
                                 ๔.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนนัตรูปนิสสยะ  และ   ปกตูปนิสสยะ  ฯลฯ 
นอกจากน้ี  เปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนสิสยะ  ๒  อยางเทาน้ัน.  
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                                              ๑๐. กัมมปจจัย          
                [๑๓๕]  ๑.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกวิปากธรรม  
ที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  เปนสหชาตกัมมะ 
เทาน้ัน. 
                                          ๑๑.  วิปากปจจัย 
                [๑๓๖]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๙  วาระ. 
                                           ๑๒.  อาหารปจจัย 
                [๑๓๗]  ๑.  วิปากธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี  ๙ 
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี  ๙  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี ๙  วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ 
ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี 
๙   วาระ  ในฌานปจจัย  มี   ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในสัมปยุตต-  
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ปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ใน  
วิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย   
                                 การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๑๓๙]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกวิปากธรรม 
ที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.         
                                            ฯลฯ                                                 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๐]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ     ในนอารัมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
... ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๔๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
                                       ปจจนียานุโลมนัย   
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๔๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัย   ปจจนียานุโลมนัย 
ก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                       วิปากธัมมบทปฏิจจวาระ  
                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๓]      ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๓.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ    และวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ    เกดิข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                  ๔.  วิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                  ๗.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  และวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ (วาระที่  ๗-๘-๙)                                                
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในกมัมปจจัย มี ๙  วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ   ในมัคค-  
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ปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย  ม ี๙  วาระ     ในวิปปยตุตปจจัย มี ๙  
วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนตัถิปจจัย มี ๙  วาระ    ในวิคตปจจัย  ม ี
๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                             ปจจนียนัย   
                                          ๑. นเหตุปจจัย  
                [๑๔๕]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                        ๒.  นอธิปติปจจัย         
                [๑๔๖]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                ๓.  นปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ  ๕. นอาเสวนปจจัย 
                [๑๔๗]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                        เพราะนปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
                        เพราะนอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                        ๖. กมัมปจจยั 
                [๑๔๘]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย  
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                         ๒.  วิปากธัมมธรรมทีไ่มใชเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                         ๓.  วิปากธัมมธรรมทีไ่มใชเหตุ  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนเหตุ  และวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนกัมม- 
ปจจัย  ฯลฯ  
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๙]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙  วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี  ๙  วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๕๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ...ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๕๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                       วิปากธัมมบทปญหาวาระ 
                                                  อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุ ปจจัย         
                [๑๕๒ ]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                           ๒.  อารัมมณปจจัย                                   
                [๑๕๓]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                             ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๑๕๔]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                         
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๙ 
วาระ. 
                         ๔.  อนันตรปจจัย ฯลฯ  ๑๐. อาเสวนปจจัย 
                [๑๕๕]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   ฯลฯ  
                  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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                   มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรปูนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  มี ๙  วาระ.  
                 เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   ม ี ๙ วาระ. 
                                                ๑๑. กัมมปจจัย     
                [๑๕๖]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                              ๑๒.  อาหารปจจัย 
                [๑๕๗]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ      ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙  วาระ     ในสหชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี  ๙ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย มี  ๙  วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี  ๓  วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ ในอินทริย- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๙  วาระ  ในอวิคคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย    
                                 การยกปจจัยในปจจนียะ  
                [๑๕๙]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                                            ฯลฯ 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         
                [๑๖๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ.... 
ฯลฯ 
                                     อนุโลมปจจนียนัย                               
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๖๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                                     ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๖๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ ...  ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัย  ปจจนียานุโลมนัย 
ก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  
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                                เนววิปากนวิปากธัมมบทปฏจิจ วาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๓]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                             ๔.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                              ๗.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ.   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี 
๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๙  วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๙  วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙  วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                                    ปจจนียนัย  
                                                ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๑๖๕]          ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                            ๒. นอารมัมณปจจัย 
                [๑๖๖]        ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                  ๓.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ      และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                          ๓.  นอธิปติปจจัย  
                [๑๖๗]     ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ    เกิดข้ึน   เพราะนอธิปติปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                                  ฯลฯ  
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                                                  ๑๑.  นกัมมปจจัย   
                [๑๖๘]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ     เกิดข้ึน    เพราะนกัมมปจจัย  
มี ๓ วาระ.                                                                          
                                                         ฯลฯ 
                                              ๓.  นอาหารปจจัย 
                [๑๖๙]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอาหารปจจัย 
                                                      ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๓  วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  
มี  ๑  วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑  วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในน 
วิปปยุตตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓  วาระ  ในโนวิคตปจจัย ม ี
๓  วาระ.  
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                                                อนุโลมปจจนียนัย  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๗๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๗๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                            เนววิปากนวิปากธัมมบทปญหาวาระ 
                                                 อนุโลมนัย  
                                              ๑.  เหตุปจจัย        
                [๑๗๓]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ    ฯลฯ  
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๑๗๔]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ.  
                              ๔.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ. 
                                                      ฯลฯ 
                                           ๑๐. ปุเรชาตปจจยั 
                [๑๗๕]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                         
                    มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วตัถุปุเรชาตะ 
มี  ๓ วาระ. 
                                      ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
                [๑๗๖]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย 
                             ๒.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย  
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                   ๓.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ    และเนว-  
วิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                                           ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
                [๑๗๗]  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                           ๑๓.  กมัมปจจัย 
                [๑๗๘]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                                                          
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙  วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ 
วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.  ในกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙  วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙  วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย    
                                      การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๑๘๐] ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแก 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๘๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๘๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ฯลฯ 
                                     ปจจนียานุโลมนัย   
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๘๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                           เหตุทุกวิปากติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 68 

                                            เหตุทุกอุปาทินนติกะ 

                                (๑.  เหตุทุกะ  ๔.  อุปาทินนติกะ)         

                                  อุปาทินนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๔]       ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอุปาทิน-  
นุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                         ๔. อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ   และอุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในกัมมปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 69 

                                                         ปจจนียนัย 
                                                     ๑. นเหตุปจจัย         
                [๑๘๖]          ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอุปาทิน-  
นุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย 
                                              ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๑๘๗]          ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน   เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                     ๒.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                     ๓.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  และอุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                               ๓.  นอธปิติปจจัย  
                [๑๘๘]          ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                            ๑๑.  นวปิากปจจัย  ๑๒.  นอาหารปจจัย 
                [๑๘๙]          ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนวิปากปจจัย    
                  เพราะนอาหารปจจัย  ฯลฯ  
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                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๑๙๐]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี  
๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี  ๑  วาระ   ในน 
มัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย  
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๙๑]  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๙๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                        อุปาทินนุปาทานิยบทปญหาวาระ  
                                                  อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๓]          ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุ ปจจัย มี ๓ วาระ 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๙๔]       ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแก 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๓  วาระ 
                                  ๗.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ   และอุปาทิน-  
นุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๙  วาระ     ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ     ในสหชาตปจจัย  
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มี ๙  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ใน  
อุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ     ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
อาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙  วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิคต- 
ปจจัย มี ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                            ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๑๙๖]          ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย มี  ๓  วาระ. 
                                 ๒.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแก 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหาร 
ปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๑๙๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ   ฯลฯ 
                                               อนุโลมปจจนียนัย  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๙๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๙๙]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาร... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
  
                           อนุปาทินนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ         
                                             อนุโลมนัย   
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
                [๒๐๐]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอนุปา- 
ทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                        ๔.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศยั 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                       ๗.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอนุปา- 
ทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ   และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ  (วาระที่  ๗ -๘ -๙) 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี  ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ     ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี  ๙ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
                                           ปจจนียนัย   
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
                [๒๐๒]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอนุปา- 
ทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ.  
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                                    ๒.  นอารมัมณปจจัย 
                [๒๐๓]     ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอนุปา- 
ทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                 ๒.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอนุปา- 
ทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                 ๓.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอนุปา- 
ทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ  และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๐๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอันนตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอาหารปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
นวิปปยุคคปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี ๓  วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                           อนุโลมปจจนียนัย   
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๐๕]  เพราะเหตุ       ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย   
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๐๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
         
                              อนุปาทินนุปาทานิยบทปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย   
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๐๗]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ      ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๐๘]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                            ๔.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย   มี ๙  วาระ. 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๒๐๙]   ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ  ฯลฯ 
                             ๒.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ มี ๙  
วาระ. 
                                           ๙. อุปนิสสยปจจัย  
                [๒๑๐]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                 มี  ๓  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  ม ี ๙  วาระ.  
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                                            ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
                [๒๑๑] ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของปุเรชาต-  
ปจจัย 
            มีอยางเดียว  คือที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ   มี ๓ วาระ ฯลฯ 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม         
                [๒๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี  ๙ 
วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี  ๙  วาระ   ใน 
ฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี  ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                             ปจจนียนัย   
                                  การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๒๑๓]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  
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เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๒๑๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                                   อนุโลมปจจนียนัย   
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๒๑๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                                  ปจจนยีานุโลมนัย   
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๑๖]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
        
                                   อนปุาทินนอนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ  
                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๑๗]  ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ      อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่   ๑-๒-๓)  
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                           ๔.  อนปุาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
มี  ๓  วาระ   (วาระท่ี ๘-๕-๖) 
                           ๗.  อนปุาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  และอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม               
                [๒๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙  วาระ     ในสมนนัตรปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ.  ในฌาน- 
ปจจัย มี ๙  วาระ    ในมัคคปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ 
                                          ปจจนียนัย 
                                    ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๒๑๙]  ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
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                         ๒.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัย  
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                         ๓.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                         ๔.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัย 
อุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะนอธิปติปจจัย 
                               ๕.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ      อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ   และอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                         ๖.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ   และอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ 
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๒๐]  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                             อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๒๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ  
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                                         ปจจนียานุโลมนัย   
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๒๒๒]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                          อนุปาทินนอนุปาทานิยบทปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย  
                                     ๑. เหตุปจจัย         
                [๒๒๓]  ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๒๔]  ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปน 
ปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๙  วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๙  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ   ในกมัมปจจัย  ๓  
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วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  
มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในนตัถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
วิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๒๒๖] ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ฯลฯ 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๒๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๒๘]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                     ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๒๙]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ฯลฯ 
         อนุโลมนัยก็ดี   ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                  เหตุทุกอุปาทินนติกะ  จบ  
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                                             เหตุทุกสังกิลิฏฐติกะ 

                                (๑. เหตุทุกะ  ๕. สังกิลิฏฐติกะ)                                         

                                   สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย                 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๓๐]  ๑.  สงักิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยสังกิลิฏฐ- 
สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ (วาระที่ 
๑-๒-๓) 
                            ๔.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ      อาศัย  
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ      เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖)                                                   
                            ๕.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยสังกิลิฏฐ- 
สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ   และสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๒๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ    ในกัมมปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอาหารปจจัย  มี 
๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.                                           
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                                               ปจจนียนัย   
                                            ๑. นเหตุปจจัย  
                [๒๓๒]  ๑.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยสังกิ-  
ลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                [๒๓๓]  ๒.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยสังกิลิฏฐ- 
สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๓๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙  วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๓๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                      ปจจนียานุโลมนัย   
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๓๖]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                               สังกิลฏิฐสังกิเลสิกบทปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย  
                [๒๓๗]  ๑. สงักิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๓๘]  ๑.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๒๓๙]  ๑.  สงักิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ   ม ี ๙  วาระ. 
                                               ฯลฯ 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๔๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ    ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ     ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙  วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ  
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ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริย-  
ปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี  ๙  วาระ     ในอัตถปิจจัย  มี ๙  วาระ     ในนตัถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย   
                                         การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๒๔๑]  ๑.  สงักิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
สังกิลิฏฐสังกิเลสกิธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                                    ฯลฯ 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๔๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                             อนุโลมปจจนียนีย  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๔๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                               ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๒๔๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                 อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                               อสังกลิิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๔๕]    ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                 ๔.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ      และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ี  
ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี ๗-๘-๙)  
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                                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย   
                                             ๑. นเหตุปจจัย 
                [๒๔๗]  ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๔๘]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙  วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร-  
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑  วาระ    ในน 
ฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี ๑ วาระ     ในนสัมปยุตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๙  วาระ  ในโนนัตถปิจจัย  มี  ๓ วาระ  ในโน 
วิคตปจจัย มี  ๓  วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๔๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                                  ปจจนยีานุโลมนัย    
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๕๐]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                 สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                 อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบทปญหาวาระ 
                                                    อนุโลมนัย        
                                                ๑. เหตุปจจัย  
                [๒๕๑]  ๑. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ                                                                          
                                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๒๕๒]  ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ.                                                                   
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๒๕๓] ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐสังกิเลสธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                  ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                         ๔.  อสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                            ๗.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  และอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุทั้งหลาย   เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ- 
สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗- 
๘-๙) 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๕๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙  วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙  วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถ-ิ  
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ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถปิจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ   ใน  
อวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
                                                ปจจนียนัย 
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๒๕๕]  ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๕๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๕๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                     การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๕๘]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบทปฏิจจ วาระ 
                                                     อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๕๙]  ๑.  อสังกิลิฎฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๒๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี  ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ   ในกัมมปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาหารปจจัย มี  ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๙  วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙  
วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 
                                        ๑. นอธิปติปจจัย          
                [๒๖๑]  ๑.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
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                         ๒.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศัย  
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                         ๓.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัย 
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนอธิปติปจจัย 
                         ๔.  อสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๖๒]  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย ม ี๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                   การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๒๖๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ...  ฯลฯ 
                                    ปจจนียานุโลมนัย   
                    การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๖๔]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.                              
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                                          อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบทปญหาวาระ 
                                                         อนุโลมนัย 
                                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๖๕]  ๑.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                                ๒. อารมัมณปจจัย 
                [๒๖๖]  ๑.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๒๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ    ในกมัมปจจัย มี ๓ 
วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในอินทรยิ- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี  ๙ วาระ      ในอัตถปิจจัย  มี  ๙ วาระ    ในนตัถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ.  
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                                              ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๒๖๘]  ๑.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัย  
แกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุ     ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                                                ฯลฯ 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         
                [๒๖๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ                    
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๗๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๗๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                 เหตุทุกสังกิลิฏฐติกะ  จบ  
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                                                เหตุทุกวิตักกติกะ 

                                    (๑. เหตุทุกะ   ๖.  วิตักกติกะ)                 

                                        สวิตักกสวิจารบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย                 
                [๒๗๒]          ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ     อาศัยสวิตักก-  
สวิจารธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                    ๒.  สวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยสวิตักก- 
สวิจารธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๓.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ  และสวิตักกสวิจาร- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                 ๔.  สวิตักกสวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยสวิตักก- 
สวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระท่ี 
๔-๕-๖) 
                                 ๗.  สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยสวิตักก- 
สวิจารธรรมที่เปนเหตุ  และสวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๒๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ ฯลฯ    ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                     ปจจนียนัย 
                                                 ๑. นเหตุปจจัย         
                [๒๗๔ ]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศัยสวิตักก- 
สวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.  
                                             ๒.  อธิปติปจจัย                  
                [๒๗๕]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ      อาศัยสวิตักก- 
สวิจารธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ฯลฯ  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๗๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๗๗]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ  ฯลฯ  
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                                             ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๒๗๘]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
  
                                สวิตักกสวิจารบทปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย         
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๗๙]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๘๐]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                    ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๒๘๑]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ       เปนปจจัยแก 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                    มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓)   
                            ๒.  สวิตักกสวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแก 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                            ๓.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ และสวิตักกสวิจาร- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  มี  ๓  วาระ   (วาระที่ ๗- 
๘-๙) 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม                   
                [๒๘๒]  ในเหตุวาระ มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี  ๙ วาระ     ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ     ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี  ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ     ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙  วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
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                                                    ปจจนียนัย 
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ  
                [๒๘๓]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกสวิ-  
ตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๘๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                           อนุโลมปจจนียนัย   
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๘๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๘๖]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                          อวิตักกวิจารมัตตบทปฏิจจวาระ 
                                                         อนุโลมนัย  
                                                     ๑. เหตุปจจัย  
                [๒๘๗]    ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย     ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                 ๔.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ     เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ     และอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี  ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                                                 ปจจนียนัย  
                                         ๑.  นอธิปติปจจัย  
                [๒๘๙]  ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๙๐]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                         อนุโลมปจจนียนัย  
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๙๑]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๙๒]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                         อวิตักกวิจารมัตตบทปญหาวาระ 
                                                       อนโุลมนัย  
                                                    ๑. เหตุปจจัย         
                [๒๙๓]     ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                             ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๒๙๔]    ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                              ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๒๙๕]     ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                                   ๒.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ    สหชาตาธิปติ   มี ๓ 
วาระ.  
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                   ๓.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ     และอวิตักก-   
วิจารมัตตธรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกอวิตักวิจารมัตตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙  วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี  ๙ 
วาระ   ในนตัถิปจจัย มี  ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ     ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนัยนัย  
                                 การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๒๙๗]  ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๒๙๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๙๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๐๐]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
                           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                          อวิตักกอวิจารปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย   
                                                    เหตุปจจัย  
                [๓๐๑] ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยอวิตักกอวิจาร 
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๓๐๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในกัมมปจจัย  มี ๙  วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ ฯลฯ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย 
                                               ๑. นเหตุปจจัย 
                [๓๐๓]      ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศยัอวิตักก- 
อวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                             ๒.  นอารมัมปจจัย 
                [๓๐๔]     ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยอวิตักก- 
อวิจารธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                 ๒.  อวิตักกอวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอวิตักก- 
อวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                 ๓.  อวิตักกอวิจารธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอวิตักก-  
อวิจารธรรมที่เปนเหตุ  และอวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                          ๓.  นอธิปติปจจัย 
                [๓๐๕]  ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจาร 
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   มี  ๙ วาระ.  
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                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๓๐๖]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสมัปยตุตปจจัย  ม ี
๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ นัย. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๐๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๐๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ. . . ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                       อวิตักกอวิจารบทปญหาวาระ  
                                                      อนุโลมนัย 
                                                  ๑.  เหตุปจจัย 
                [๓๐๙]  ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๓๑๐] ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก 
อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย ม ี๙ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    น 
กัมมปจจัย  มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทรยิปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี  ๕  วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๙ วาระ     ในนตัถิปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.   
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                                                  ปจจนยีนัย   
                                      การยกปจจัยในปจจนียะ  
                [๓๑๒] ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ       เปนปจจัยแก 
อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๑๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๑๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย  
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๑๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                    เหตุทุกวิตักกติกะ  จบ  
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                                                    เหตุทุกปติติกะ 

                                        (๑. เหตุทกุะ  ๗.  ปติติกะ) 
                                             ปติสหคตบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๑๖]        ๑.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๒-๓)  
                                  ๔.  ปติสหคตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๑๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๓๑๘]  ๑.  ปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                                              ๒.  นอธปิติปจจัย                       
                [๓๑๙]  ๑.  ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๒๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ     ในนกัมมปจจัย มี ๓  วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนวิปปยุตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                               อนุโลมปจจนียนัย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๒๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๒๒]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                                  ปติสหคตบทปญหาวาระ     
                                                         อนุโลมนัย   
                                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๒๓]      ๑.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                               ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๓๒๔]      ๑.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกปติสหคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                                  ๔.  ปติสหคตธรรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกปติ- 
สหคตธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                ๗.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  และปติสหคตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                                               ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๓๒๕]      ๑.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกปติสหคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                ม ี ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ. 
                                 ๒.  ปติสหคตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกปติ- 
สหคตธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย    
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                       มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และสหชาตาธิปติ  มี  ๓  
วาระ. 
                  ๓.  ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ    และปติสหคตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๒๖]  ในเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมัคค- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
                                               ปจจนียนัย  
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๓๒๗]  ๑.  ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจยแกปติสหคต-  
ธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๓๒๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
                                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๒๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ...ฯลฯ 
                                                    ปจจยานุโลมนัย   
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๓๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                          สขุสหคตบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย   
                                                ๑.  เหตุปจจัย 
                [๓๓๑] ๑.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยสุขสหคตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                 ๔. สุขสหคตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยสุขสหคตธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                 ๗.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยสุขสหคตธรรม 
ที่เปนเหตุ และสุขสหคตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                         การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๓๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                   ปจจนัยนัย   
                                                ๑. นเหตุปจจัย 
                [๓๓๓]  ๑.  สุขสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                              ๒.  นอธปิติปจจัย 
                [๓๓๔]  ๑.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยสุขสหคตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ม ี๙  วาระ.           
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๓๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในนอาเสวน-  
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ปจจัย  มี ๙  วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
                                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๓๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ.. . ฯลฯ 
                                                  ปจจนยีานุโลมนัย 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๓๗]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                        สุขสหคตบทปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         
                [๓๓๘]  ๑.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกสุขสหคต-  
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                                        ๒.  อารมัมณปจจัย  
                [๓๓๙]  ๑.  สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสุขสหคต-  
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ.          
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๓๔๐]  ๑.  สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสุขสหคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙  วาระ.  ในสหชาตปจจัย มี ๙  วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ     ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ     ใน 
มัคคปจจัย มี  ๙ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี  ๙ วาระ      ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในนตัถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                         ปจจนียนัย  
                               การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๓๔๒]  ๑.  สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกสุขสหคต-  
ธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๓๔๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ                            
                                               อนุโลมปจจนียนัย   
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๔๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๔๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                    อุเบกขาสหคตบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย   
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๔๖]    ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ      อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                ๔.  อุเบกขาสหคตธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                  ๗.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอุเบกขา-  
สหคตธรรมที่เปนเหตุ  และอุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ    ในกมัมปจจัย มี ๙ วาระ     ในวิปากปจจัย 
มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                        ปจจนียนัย   
                                     ๑. นเหตุปจจัย 
                [๓๔๘]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                                 ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๓๔๙]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ.   
                              ๓.  นปุเรชาตปจจัย 
                [๓๕๐]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ      อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ.  
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                                              ๔. นปจฉาชาตปจจัย 
                [๓๕๑]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ     อาศัยอุเบกขา-  
สหคตธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๕๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในนฌานปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๕๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ...  ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๕๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ... ฯลฯ  
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.   
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                                    อุเบกขาสหคตบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๕๕]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๕๖]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๓๕๗]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี  
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๙ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙  วาระ    ในอาหาร-  
ปจจัย มี ๓ วาระ     ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี  ๙  วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๓๕๙] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ       เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๖๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๖๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓  วาระ . . .ฯลฯ  
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                                                  ปจจนยีานุโลมนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๓๖๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                          อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                                 เหตุทุกปติติกะ  จบ  
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                                                เหตุทุกทัสสนติกะ  

                                       (๑. เหตุทกุะ  ๘.  ทัสสนติกะ) 
                                        ทัสสเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ                             
                                                      อนุโลมนัย  
                                                        เหตุปจจัย 
                [๓๖๓]    ๑.  ทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยทัสส-  
เนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                               ๗.  ทสัเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  และทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม   
                [๓๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารมัมณปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ    ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี 
๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย  
                                       ๑. นเหตุปจจัย 
                [๓๖๕]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                                          ๒.   นอธิปติปจจัย  
                [๓๖๖]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยทัสสน- 
เนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาร. 
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๖๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี  ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๖๘]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
                                                 ปจจนียานุโลมนัย  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๖๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                ทัสสเนนปหาตัพพบทปญหาวาระ  
                                             อนุโลมนัย   
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๗๐]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ       ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๓๗๑]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๗๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี 
๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ   ในอินทรยิ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
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                                                   ปจจนียนัย   
                                          การยกปจจยัในปจจนียะ  
                [๓๗๓]   ๑.  ทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                                    ฯลฯ 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๗๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๗๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ...  ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๗๖]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                 อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี     แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.    
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                           ภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ   
                                         อนุโลมนัย  
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๗๗]    ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรมท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                                  ๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยภาวนาย-  
ปหาตัพพธรรมท่ีเปนเหตุ    และภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                        ปจจนียนัย   
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๗๙]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนเหตุปจจัย  
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                                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๘๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย  
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๘๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                                 ปจจนียานุโลมนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม    
                [๓๘๒]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                ภาวนายปหาตัพพบทปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย         
                [๓๘๓]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓  วาระ.  
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                                           ๒.  อารัมมณปจจัย  
                [๓๘๔] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม    
                [๓๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  ๙   วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย ม ี๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๓๘๖]  ๑  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         
                [๓๘๗]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
                [๓๘๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๘๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                    อนุโลมนัยกด็ี   ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสุลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.    
         
                        เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 
                                                       อนโุลมนัย   
                                               ๑. เหตุปจจัย  
                [๓๙๐]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                          ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ     เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  
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                                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๓๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี 
๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย 
                                                 นเหตุปจจัย 
                [๓๙๒]     ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ    เกิดข้ึน 
เพราะนเหตุปจจัย 
                                        ๒.  นอารมัมณปจจัย 
                [๓๙๓]     ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ     เกิดข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ    เกิดข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                  ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ   และเนวทัสส-  
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เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนอารัมมณ-  
ปจจัย 
                                         ๓.   นอธิปติปจจัย  
                [๓๙๔]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๙๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมคัคปจจัย มี ๑  วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี  ๓   วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓  วาระ. 
                                            อนุโลมปจจนียนัย   
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ              
                [๓๙๖]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๓๙๗]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                        เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย         
                [๓๙๘]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ 
เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ. 
                                           ๒.  อารัมมณปจจัย                
                [๓๙๙]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ 
เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ. 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๐๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี  
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๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ    ใน  
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี  
๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓  วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี  ๙ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๙ วาระ     ในนตัถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย มี  ๙   วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย   
                                          การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๔๐๑]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ 
เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                                 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๐๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ  
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                                                     อนุโลมปจจนียนัย   
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๔๐๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                                                       ปจจนียานุโลมนัย   
                                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๐๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสสติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                                 เหตุทุกทัสสนติกะ  จบ                           
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                                       เหตุทุกทิสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

                     (๑.  เหตุทุกะ  ๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ) 
                                      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย   
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๐๕]     ๑.  ทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                  ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                  ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ     และทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ (วาระที่ 
๗-๘-๙) 
                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๐๖]  นเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ.  
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                                                      ปจจนียนัย 
                                                  ๑.  นอธิปติปจจัย 
                [๔๐๗]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ    อาศัย  
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๐๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๔๐๙]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
                                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๑๐]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบทปญหาวาระ  
                                อนุโลมนัย 
                               ๑. เหตุปจจัย         
                [๔๑๑]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ     เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๑๒]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ      เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย   
                                 การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๑๔]  ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของ  
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อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
                                                        ฯลฯ 
                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๑๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๑๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๑๗]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
          อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  
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                       ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ  

                                                     อนุโลมนัย  
                                                      เหตุปจจัย 
                [๔๑๘]          ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ    อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี   ๓ วาระ   (วาระท่ี  ๑-๒-๓) 
                                  ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   
                                            ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๔๒๐]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ     อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเ     เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
มี  ๙ วาระ.  
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                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๔๒๑] ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  ม ี ๙ วาระ ในนกัมม- 
ปจจัย มี  ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๒๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๙   วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๒๓]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                           ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย  
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
                [๔๒๔]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ     เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                                          ๒.  อารมัมณปจจัย         
                [๔๒๕]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ  เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาร.    ในอารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัยมี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในมัคคปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวคตปจจัย ม  ี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย 
                                          การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๔๒๗]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ     เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๒๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระฯลฯ  
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                                                       อนโุลมปจจนียนัย  
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๔๒๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                                      ปจจนียานุโลมนัย         
                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๓๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจัยนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัย  แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                             เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                                     อนุโลมนัย 
                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๓๑]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปน 
เหตุ     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๓๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๙  วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                   ปจจนียนัย   
                                              ๑.  นเหตุปจจัย  
                [๔๓๓]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใช  
เหตุ    อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๓๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถปิจจัย มี ๓ วาระ  ในโน 
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย   
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๓๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                                ปจจนียานุโลมนัย  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
                [๔๓๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑  วาระ...ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                        เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๓๗]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปน 
เหตุ   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๓๘]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙  วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๙  วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙  วาระ   ในปเุรชาตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 148 

มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ  
ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี  ๙ 
วาระ    ในสมัปยตุตปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ     ใน 
อัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ     ในวิคตปจจัย มี ๙  วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๓๙]  ๑. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปน   
เหตุ   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปน 
เหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๔๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๔๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ... ฯลฯ  
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                                                   ปจจนียานุโลมนัย   
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๔๔๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี   ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพเหตุกติกะ  จบ  
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                                                เหตุทุกอาจยคามิติกะ 

                                (๑. เหตุทุกะ  ๑๐.  อาจยคามิติกะ) 
                                                อาจยคามิบทปฏิจจวาระ                                                       
                                                      อนุโลมนัย 
                                                   ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๔๓]          ๑.  อาจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอาจยคามิธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                                    ๔.  อาจยคามิธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอาจยคามิธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาร ะ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                    ๗.  อาจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอาจยคามิธรรม 
ที่เปนเหตุ และอาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                         การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 
                                             ๑. นเหตุปจจัย                                                  
                [๔๔๕]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอาจยคามิธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย 
                                        ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๔๔๖]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ     อาศัยอาจยคามิธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๔๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจัยนียะ 
                [๔๔๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๔๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...  ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
   
                                    อาจยคามิบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย   
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๕๐]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิ- 
ธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๕๑]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแกอาจยคามิ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                  ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๔๕๒]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิ- 
ธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                   มี ๒  อยาง   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓)  
                            ๔.  อาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอาจย- 
คามิธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                          ๗.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ     และอาจยคามิธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย                                                              
                          มีอยางเดียว คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย มี  ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                ปจจนียนัย   
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๕๔]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอาจยคามิ- 
ธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ  
ฯลฯ 
                                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๕๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๕๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                        อปจยคามิบทปฏิจจวาระ                 
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย                         
                [๔๕๘]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอปจยคามิธรรม 
ที่เปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                 ๔.  อปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยอปจยคามิธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.  
                 ๗.  อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยอปจยคามิธรรม 
ที่เปนเหตุ และอปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๕๙]  ในเหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ฯลฯ ในกัมมปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๙  วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   
                                          ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๔๖๐]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอปจยคามิธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๖๑]  ในนอธปิติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตปจจัย  มี ๙ วาระ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๖๒]  เพราะเหตุปจจยั      ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ  
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                                                   ปจจนียานุโลมนัย  
                                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๖๓]  เพราะอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจยั  ม ี ๖  วาระ. . . ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                            อปจยคามบิทปญหาวาระ 
                                                     อนุโลมนัย   
                                                   ๑.  เหตุปจจัย 
                [๔๖๔]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแกอปจย- 
คามิธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                                  ๒.  อธิปติปจจัย     
                [๔๖๕]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแกอปจย- 
คามิธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  มอียางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   มี ๓ วาระ    วาระที่ ๑-๒ 
- ๓) 
                   ๔.  อปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอปจย- 
คามิธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๔-๕-๖)  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๔๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย  มี ๖ วาระ   ใน 
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
ฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ    ในสัมปยตุตปจจัย มี  ๙ 
วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๖๗]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแกอปจย- 
คามิธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๖๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๖๙]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
                [๔๗๐]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
  
                            เนวาจยคามินาปจยคามิบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย                                           
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๗๑]      ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ     อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                  ๔.         เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                  ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ  และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๗๒]   ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ     ในกัมมปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย  ม ี 
๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีบท   
                                                 ๑.นเหตุปจจัย 
                [๔๗๓]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                            ๒.  นอารมัมณปจจัย 
                [๔๗๔]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน   เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
                              ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
                              ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ  และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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                                    ๓.   นอธิปติปจจัย  
                [๔๗๕]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ     อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนอธิปติปจจัย 
                                               ฯลฯ 
                                     ๙.  นปุเรชาตปจจัย         
                [๔๗๖]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ     อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน   เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                     ๑๐.  นปจฉาชาตปจจยั 
                [๔๗๗]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนปจฉาชาต- 
ปจจัย 
                                        ๑๐.  นกมัมปจจัย 
                [๔๗๘]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนกัมมปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๗๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอารัมมณปจจัยมี  ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี  ๓   วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี  ๙  วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  ม ี ๓  วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                                อนุโลมปจจนียนัย 
                [๔๘๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                 ปจจนียานุโลมนัย   
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๘๑]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาร... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                          เนวาจยคามินาปจยคามิบทปญหาวาระ  
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๘๒]  ๑. เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัย 
แกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                                               
                [๔๘๓]  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัย 
แกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                                ฯลฯ 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๘๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอนนัตรปจจัย มี  ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙   วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙ วาระ     ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี  ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี  ๙  
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ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอวิคต- 
ปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                         ปจจนียนัย 
                               การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๘๕]     ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัย 
แกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                          ๔.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ     เปน 
ปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๘๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                              อนุโลมปจจนียนัย    
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
                [๔๘๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ฯลฯ 
                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๘๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                   เหตุทุกอาจยคามิติกะ  จบ  
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                                                    เหตุทุกเสกขติกะ 

                                    (๑. เหตุทุกะ  ๑๑.  เสกขติกะ)         

                                                เสกขบทปฏิจจวาระ 
                                                      อนุโลมนัย 
                                                   ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๘๙]        ๑.  เสกขธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยเสกขธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                                    ๔.  เสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัยเสกขธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   (วาระท่ี ๔-๕-๖) 
                                   ๗.  เสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ 
และเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ 
วาระ.  
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                                                  ปจจนยีนัย  
                                             ๑. นอธิปติปจจัย         
                [๔๙๑]  ๑.  เสกขธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยเสกขธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         
                [๔๙๒]  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย มี  ๙ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                             อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๙๓]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย  มี  ๖ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๙๔]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ...ฯลฯ 
                  สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 167 

                                                เสกขบทปญหาวาระ  
                                                        อนุโลมนัย 
                                                       ๑.เหตุปจจัย 
                [๔๙๕]  ๑.  เสกขธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                                   ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๔๙๖]  ๑.  เสกขธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี  ๓  วาระ. 
                             ๔.  เสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
ที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                         
                    มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   มี ๓ วาระ. 
                                               ๓.  อนนัตรปจจัย 
                [๔๙๗]  ๑.  เสกขธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๙๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย  มี ๖ วาระ   ใน 
ในอนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  
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มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ใน  
อุปนิสสยปจจัย มี 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 ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถ-ิ 
ปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย  
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๔๙๙]  ๑.  เสกขธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๐๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
                                                   ฯลฯ 
                                         อนุโลมปจจนียนัย   
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
                [๕๐๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                               ปจจนียานุโลมนัย    
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๐๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                          อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัย  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                         อเสกขบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๐๓]    ๑.  อเสกขธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยอเสกขธรรมท่ีเปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.  อเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ       อาศัยอเสกขธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                          ๗.  อเสกขธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยอเสกขธรรมท่ีเปน 
เหตุ  และอเสกขธรรมทีไ่มใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัยมี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี  
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๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี๙ วาระ  ใน 
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   
มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี  ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๙  วาระ  ฯลฯ   ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   
                                               นอธิปติปจจัย 
                [๕๐๕]  ๑.  อเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอเสกขธรรมท่ีเปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๐๖]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                                          อนุโลมปจจนียนีย  
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๐๗]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                                           ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๐๘]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ... ฯลฯ  
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                     สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี  
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                                อเสกขบทปญหาวาระ 
                                                         อนุโลมนัย 
                                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๐๙]  ๑.  อเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                                     ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๕๑๐]  ๑.  อเสกขธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                           
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                               ๔.  อเสกขธรรมทีไ่มใชเหตุ     เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                           
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                                              ๓.  อุปนสิสยปจจัย 
                [๕๑๑]  ๑.  อเสกขธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแกอเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                 มอียางเดียว  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  
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                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๕๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ   ในอธปิติปจจัย มี  ๖ วาระ   ใน  
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี 
๙  วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ    ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๙  วาระ    ในฌาน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี  ๙  วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี  ๙  วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย  
                                        การยกปจจัยในปจจัยนียะ 
                [๕๑๓]  ๑. อเสกขธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๑๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๑๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ...  ฯลฯ  
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                                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๑๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอธิปติปจจัย มี  ๓ วาระ.... ฯลฯ 
                 อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม-  
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                           เนวเสกขานาเสกขบทปฏิจจวาระ 
                                                        อนุโลมนัย  
                                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๑๗]    ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยเนว- 
เสกขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                               ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  และเนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙)  
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                                         การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๕๑๘]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙  วาระ     ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย ม ี๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก. 
ปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                                    ปจจนียนัย 
                                                ๑. นเหตุปจจัย 
                [๕๑๙]      ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยเนว- 
เสกขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                   ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                         ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๕๒๐]     ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ     อาศัยเนว-    
เสกขานาธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน    เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ     อาศัยเนว- 
เสกขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย   
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                                   ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยเนว- 
เสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ   และเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใช  
เหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย                   
                                                 ๓.  นอธิปติปจจัย 
                [๕๒๑]     ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                                             ฯลฯ 
                                                ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
                [๕๒๒]     ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๒๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓  วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี 
๙  วาระ   ในนอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ    ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี
๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
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                                                  อนุโลมปจจนียนัย 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
                [๕๒๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                 ปจจนียานุโลมนัย 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๒๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                  เนวเสกขานาเสกขบทปญหาวาระ 
                                                  อนุโลมนัย  
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๒๖]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๕๒๗]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
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                                              ๓. อธิปติปจจัย                               
                [๕๒๘]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแก 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
                    มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
                [๕๒๙]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัย 
แกเนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีไมใชเหตุ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๓๐]  นเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย มี 
๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี  ๙  วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  ม ี
๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ   ใน 
กัมมปจจัย   มี ๓ วาระ     ในวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ     ในอาหารปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย มี  ๕  วาระ    ใน 
อัตถิปจจัย  มี ๙  วาระ     ในนัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย    
                                การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๕๓๑]  ๑.  เนวเสกขาเสกขธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                           ฯลฯ 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๓๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                  การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๕๓๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                ปจจนียานุโลมนัย 
                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น   
                          เหตุทุกเสกขติกะ  จบ  
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                                            เหตุทุกปรติตติกะ 

                                (๑. เหตุทุกะ  ๑๒. ปรติตติกะ) 
                                           ปริตตบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย         
                [๕๓๕]         ๑.  ปริตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                                 ๔.  ปริตตธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  ปริตตธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยปริตตธรรมท่ีเปน 
เหตุ   และปริตตธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓  วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย 
                                      ๑. นเหตุปจจยั 
                [๕๓๗]  ๑.  ปรติตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยปริตตธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                                  ๒.  ปริตตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยปริตตธรรมท่ีไมใช  
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                        ๒.  นอารมัมณปจจัย 
                [๕๓๘]     ๑.  ปริตตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยปริตตธรรมท่ีเปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  ปริตตธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย                                    
                                  ๓.  ปริตตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยปริตตธรรมท่ีเปน 
เหตุ  และปรติตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                           ๓.  นอธิปติปจจัย 
                [๕๓๙]    ๑.  ปริตตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยปริตตธรรมท่ีเปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๔๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย ม ี
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี   
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๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี  ๑  วาระ  ในนอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ    ในน  
ฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย มี  ๓ วาระ    ในโน 
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                                อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
                [๕๔๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๔๒]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                        ปริตตบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         
                [๕๘๓]  ๑.  ปรติตธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปริตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ.  
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                                         ๒.  อารัมมณปจจัย  
                [๕๔๔]  ๑.  ปรติตธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปริตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๕๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ 
                                            ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนียะ         
                [๕๔๖]  ๑.  ปรคิตธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปริตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๔๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๔๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                             ปจจนียานุโลมนัย    
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๔๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
    
                                       มหัคคตบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๕๐]          ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยมหัคคตธรรมท่ีเปน 
เหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                ๔.  มหัคคตธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยมหัคคตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                               ๗.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยมหัคคตธรรม 
ที่เปนเหตุ  และมหัคคตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙)                                                 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๕๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย   
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มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ใน  
นิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ.   ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  ม ี ๙  วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย 
                                              ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๕๕๒]  ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยมหัคคตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๕๓]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๘  วาระ. 
                                             อนุโลมปจจนียนัย   
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๕๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๕๕]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                            มหัคคตบทปญหาวาระ  
                                                   อนุโลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย  
                [๕๕๖]    ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกมหัคคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย  
                [๕๕๗]    ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกมหัคคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    มี ๓ วาระ   (วาระท่ี 
๑-๒-๓)  
                                  ๔.  มหัคคตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกมหัคคต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๔-๕-๖) 
                                  ๗.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ       และมหัคคตธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ     เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓  วาระ  (วาระท่ี ๗-๘-๙) 
                                           ๓.  อธิปติปจจัย        
                [๕๕๘]    ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกมหัคคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                  มอียางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                            ๔.  มหัคคตธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกมหัคคต-  
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                 มอียางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๕๕๙] ๑.  มหคัคตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกมหัคคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                                                     ฯลฯ 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๖๐]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในสมันนตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในวิปาก มี  ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๕๖๑]  ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกมหัคคต- 
ธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,      เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๖๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  
 ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๖๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย              
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๖๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๘ วาระ... ฯลฯ 
                           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                        อัปปมาณบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๖๕]     ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัปปมาณธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                ๔.  อัปปมาณธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอัปปมาณธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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                        ๗.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัปปมาณธรรม 
ที่เปนเหตุ  และอัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในกัมม- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย  
                                           ๑.นอธิปติปจจัย  
                [๕๖๗]  ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอัปปมาณธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ  
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนยีะ 
                [๕๖๘]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย   
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๖๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ  
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                                               ปจจนียานุโลมนัย    
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๗๐]  เพราะนธิปติปจจัย     ในเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                      อปัปมาณบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๗๑]          ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                   
                                ๒.  อารัมมณปจจยั 
                [๕๗๒]          ๑.  อัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอัปป- 
มาณธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                                  ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๕๗๓]          ๑.  อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  มอียางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  มี ๓  วาระ  (วาระท่ี  ๑- 
๒-๓)  
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                              ๔.  อัปปมาณธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอัปป-  
มาณธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
                   มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓  วาระ. 
                                         ๔.  อนันตรปจจัย  
                [๕๗๔]  ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                         ๕.  อุปนิสสยปจจัย 
                [๕๗๕]  ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ  ฯลฯ 
มี  ๙ วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๗๖]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี 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   ในสัมป- 
ยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                               ปจจนียนัย   
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๕๗๗]  ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย.                              
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๗๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                       อนุโลมปจจนยีนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๗๙]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                      ปจจนียานุโลมนัย   
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๘๐]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม-  
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น 
                                    เหตุทุกปริตติกะ  จบ  
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                                        เหตุทุกปริตตารัมมณติกะ  

                      (๑.  เหตุทุกะ  ๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ) 
                                      ปริตตารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย                 
                [๕๘๑]      ๑.  ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ      อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๑-๒-๓) 
                                 ๔.  ปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๔-๕-๖) 
                                 ๗.  ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ      อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  และปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ   ใน  
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นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๙    วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในกัมมปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในวิปาก-  
ปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.              
 
                                                ปจจนียนัย 
                                            ๑.  นเหตุปจจัย  
                [๕๘๓]          ๑.  ปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                 ๒.  ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     อาศัยปริตตา-  
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                           ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๕๘๔]  ๑.  ปรติตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๘๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๙ วาระ  ในนอาเสวน-  
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ.   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุคตปจจัย 
มี ๙  วาระ.  
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                                            อนุโลมปจจนียนัย  
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๘๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๘๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นสิสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                              
                                      ปริตตารัมมณบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย   
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๘๘]  ๑.  ปรติตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๕๘๙]  ๑.  ปรติตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมณปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                          ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๕๙๐]  ๑.  ปรติตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.    ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ     ในฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี  ๙  วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอัตถิปจจัย มี 
๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  
                                การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๕๙๒]  ๑.  ปรติตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.                        
                                                ฯลฯ  
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                                        การนับจํานวนวาระ ในปจจนียะ 
                [๕๙๓]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๕๙๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
                                                ปจจนียานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๙๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. 
                 อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.    
                     
                                        มหัคคตารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๙๖]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  
๑-๒-๓)  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 197 

                           ๔.  นหคัคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  
๔-๕-๖) 
                            ๗.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ และมหัคคตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในกมัมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี 
๙  วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย 
                                       ๑. นเหตุปจจัย 
                [๕๙๘]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                            ๒.  มหคัคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                  ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๕๙๙]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ. 
                                             ฯลฯ          
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                                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๖๐๐] ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี  ๙  วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย  
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๐๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๐๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                   มหคัคตารัมมณบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๐๓]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๐๔]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
มี   ๙ วาระ. 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๐๕]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี   ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ มี ๓ 
วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.  มหัคคตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแก 
มหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
            ม ี๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                           ๗.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     และมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ   (วาระท่ี ๗- 
๘-๙)  
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                                         การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙  วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี  ๓   วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย   
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๖๐๗]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๐๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๐๙]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                               ปจจนียานุโลมนัย  
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๑๐]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ. . . ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                 อัปปมาณารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย   
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๑๑]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัปป- 
มาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                            ๔.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอัปป- 
มาณารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                            ๗.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยอัปป-  
มาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  และอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๖๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี 
๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย มี ๘ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  โนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
                                            ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
                [๖๑๓]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอัปป- 
มาณารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๑๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   
                    การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๖๑๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ  
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                                                  ปจจนยีานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๑๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ 
 
                                    อปัปมาณารัมมณบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         
                [๖๑๗]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อัปปมาณารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๖๑๘]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
อัปปมาณารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๑๙]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อัปปมาณารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                         ๔.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแก 
อัปปมาณารัมมณธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                        ๗.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  และอัปปมาณา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ มี  ๓  วาระ   (วาระที่ ๗- 
๘-๙) 
                                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๒๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี 
๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  ม ี
๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี  ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓  วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
มัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ     ในอัตถปิจจัย  มี ๙ 
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                  ปจจนยีนัย    
                                      การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๖๒๑]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อัปปมาณารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๒๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                           อนุโลมปจจนียนัย   
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๒๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๒๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี   ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                เหตุทุกปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                                                เหตุทุกหีนติกะ 

                                   (๑. เหตุทุกะ  ๑๔. หีนติกะ) 
                                             หีนบทปฏิจจวาระ 
                                                 อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๒๕]     ๑.  หีนธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยหีนธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๑-๒-๓)  
                                 ๔.  หีนธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยหีนธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  หีนธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยหีนธรรมท่ีเปนเหตุ  และ 
หีนธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๗-๘-๙) 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๒๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี 
๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ 
วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ  ในกัมมปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ.  
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                                                   ปจจนียนัย 
                                                ๑. นเหตุปจจัย 
                [๖๒๗]     ๑.  หีนธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยหีนธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
                                             ๒.  นอธปิติปจจัย 
                [๖๒๘]    ๑.  หนีธรรมที่เปนเหตุ     อาศัยหีนธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                        ๔.  หีนธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยหีนธรรมท่ีไมใชเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ม ี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                        ๗.  หีนธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยหีนธรรมท่ีเปนเหตุ  และ 
หีนธรรมท่ีไมใชเหตุ    เกดิข้ึน      เพราะนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๒๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๙ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๓๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๓๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.                           
 
                                      หีนบทปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย   
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
                [๖๓๒]  ๑.  หนีธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแกหีนธรรมท่ีเปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๒.  อารัมมณปจจัย  ๓. อธิปติปจจัย 
                [๖๓๓]  ๑.  หีนธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกหีนธรรมท่ีเปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ 
                                               ฯลฯ 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ   ในอินทรยิ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมคัคปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย 
                                 การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๖๓๕]  ๑.  หนีธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแกหีนธรรมท่ีเปน 
เหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๓๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ  
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                                            อนุโลมปจจนียนัย   
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๓๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๓๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
         
                                      มชัฌิมบทปฏจิจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย          
                [๖๓๙]  ๑.  มัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยมัชฌิมธรรมท่ีเปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ. 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๔๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                               ปจจนียนัย    
                                            ๑. นเหตุปจจัย 
                [๖๔๑]  ๑.  มัชฌิมธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยมัชฌิมธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๔๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย   
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๔๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                    ปจจนียานุโลมนัย   
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๔๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
             สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                                  มัชฌิมบทปญหาวาระ  
                                                        อนุโลมนัย 
                                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๔๕]          ๑.  มัชฌิมธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย   ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๔๖]          ๑.  มชัฌิมธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกมชัฌิมธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  
                  ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  ฯลฯ 
                                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ฯลฯ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                               ปจจนียนัย  
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๖๔๘]  ๑.  มชัฌิมธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๔๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย   

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๕๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                         ปจจนียานุโลมนัย   
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๕๑]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                          ปณีตบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลม นัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๕๒]     ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยปณีตธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                            ๔.  ปณีตธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัยปณีตธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                           ๗.  ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยปณีตธรรมที่เปนเหตุ 
และปณีตธรรมที่ไมใชเหตุ    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย    ม ี ๓  วาระ 
(วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม                              
                [๖๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย ม ี
๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                           ปจจนียนัย 
                                      ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๖๕๔]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยปณีตธรรมที่เปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๖๕๕]  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙  วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                   ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๕๖]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย มี  ๖ วาระ. . . ฯลฯ 
                                     ปจจนียานุโลมนัย  
                     การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๕๗]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ...  ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                ปณีตบทปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๕๘]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกปณีตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๖๕๙]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกปณีตธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๖๐]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกปณีตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ ฯลฯ 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๖๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ     ในกัมมปจจัย มี 
๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี 
๙  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 217 

                                                ปจจนียนัย  
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๖๖๒]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกปณีตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                                 ฯลฯ 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๖๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   
                     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๖๔]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๖๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น 
                                เหตุทุกหีนติกะ จบ  
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                                                   เหตุทุกมิจฉัตตติกะ 
                                        (๑. เหตุทุกะ  ๑๕. มิจฉัตตติกะ) 
                                             มิจฉัตตนิยตบทปฏิจจวาระ 
                                                         อนุโลมนัย 
                                                        ๑. เหตุปจจัย                         
                [๖๖๖]     ๑.  มจิฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยมิจฉัตตนิยต-   
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                ๔.  มจิฉัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยมิจฉัตตนิยต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                ๗.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยมจิฉัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  และมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๖๗]   ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยมิจฉัตตนิยต-  
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย   ฯลฯ 
                                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย   ม ี ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน  
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นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๙  วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙  วาระ  ในอาหาร-  
ปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.                              
                                          ปจจนียนัย   
                                     ๑. นอธิปติปจจัย         
                [๖๖๙]  ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยมิจฉัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ  
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๗๐]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี ๙ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                        อนุโลมปจจนียนัย   
                     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๗๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                       ปจจนียานุโลมนัย   
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
                [๖๗๒]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.   
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                                        มิจฉัตตนิยตบทปญหา วาระ 
                                                  อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๗๓]  ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ      เปนปจจัยแกมิจ- 
ฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                            ๒.   อธิปติปจจัย 
                [๖๗๔]  ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกมิจ- 
ฉัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                            การนับจํานวนวาระในอธิปติปจจัย 
                [๖๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอธปิติปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ    ในนิสสยปจจัย  ม ี
๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ  ในกัมมปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ     ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๓  วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ.                           



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 221 

                                              ปจจนียนัย  
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ                                 
                [๖๗๖]  ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกมิจ- 
ฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๗๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
                [๖๗๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๓  วาระ... ฯลฯ 
                                     ปจจนียานุโลมนัย   
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๗๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                      สมัมัตตนิยตบทปฏิจจวาระ  
                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย         
                [๖๘๐]     ๑.  สมัมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยสัมมัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                ๔.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยสัมมัตตนิยต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                ๗.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยสมัมัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  และสัมมัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                                          ปจจนียนัย   
                                    ๑.  นอธิปติปจจัย 
                [๖๘๒]  ๑.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยสัมมัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๘๓] ในนอธปิติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
มี ๙  วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๘๔]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย  
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๘๕]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                สมัมตัตนิยตบทปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๘๖]  ๑.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแกสัม- 
มัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ.  
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                                             ๒.  อธิปติปจจัย  
                [๖๘๗]      ๑.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกสัม 
มัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย    
           มีอยางเดียว คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                  ๔.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกสัม- 
มัตตนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                มอียางเดียว คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ วาระที่ (๔-๕-๖) 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย มี ๖ วาระ    ใน 
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี  ๙  วาระ   ในนสิสยปจจัย มี 
๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี  ๙ วาระ    ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย  
                                   การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๖๘๙]  ๑.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกสัม- 
มัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                                
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                                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๖๙๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                                           อนุโลมปจจนียนัย   
                                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๙๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๙๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอธิปติปจจัย  มี  ๓ วาระ...ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                                 อนิยตบทปฏิจจวาระ 
                                                       อนโุลมนัย 
                                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๙๓]     ๑ .  อนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ อาศัยอนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                ๔.  อนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใช 
เหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ   (วาระท่ี  ๔-๕-๖)  
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                         ๗.  อนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอนิยตธรรมที่เปนเหตุ 
และอนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    ม ี ๓  วาระ  
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๙๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในกมัมปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                                                ปจจนียนัย   
                                              ๑.  เหตุปจจัย 
                [๖๙๕]   ๑.  อนยิตธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอนิยตธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                          ๒.  อนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                        ๒.  นอารมัมณปจจัย 
                [๖๙๖]  ๑.  อนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอนิยตธรรมที่เปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  อนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  อนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัยอนิยตธรรมท่ีเปน 
เหตุ  และอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๙๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี  ๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย มี  ๑ วาระ  ในน 
ฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ.   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ในโน 
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๙๘]  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ... ฯลฯ 
                                         ปจจนียานุโลมนัย   
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖๙๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ... ฯลฯ 
                สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                                  อนิยตบทปญหาวาระ  
                                                        อนุโลมนัย 
                                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๐๐]  ๑.  อนยิตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๐๑]  ๑.  อนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                                ๓.  อธปิติปจจัย 
                [๗๐๒]  ๑.  อนยิตธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                            ๔.  อนิยตธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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                         ๗.  อนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ    และอนิยตธรรมท่ีไมใช  
เหตุ  เปนปจจัยแกอนิยตธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                           มีอยางเดียว    คือท่ีเปน    อารัมมณาธิปติ   ม ี๓ วาระ    (วาระที่ 
๗-๘-๙) 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ      ในปุเรชาตปจจัย มี 
๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ. 
ในอินทริยปจจัย มี ๙  วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕  วาระ  ในอัตถ-ิ  
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                             ปจจนียนัย   
                                 การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๗๐๔]  ๑.  อนยิตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่เปนเหตุ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                        การนับจํานวนวาระ ในปจจนียะ 
                [๗๐๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                                     อนุโลมปจนียนัย 
                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๗๐๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                                                 ปจจนียานุโลมนัย   
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๐๗]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                             เหตุทุกมิจฉัตตติกะ จบ  
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                                        เหตุทุกมัคคารัมมณติกะ 

                        (๑. เหตุทุกะ  ๑๖.  มัคคารัมมณติกะ)  

                                 มัคคารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                                 อนุโลมนัย 
                                                  ๑.เหตุปจจัย         
                [๗๐๘]   ๑. มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมัคคารัมมณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                ๔.  มคัคารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยมัคคารัมมณ- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                ๗.  มัคคารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยมัคคารัมมณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  และมัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๐๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในกมัมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ.                                                                         
                                                   ปจจนียนัย 
                                                ๑. นเหตุปจจัย 
                [๗๑๐]  ๑.  มัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยมัคคารัมมณ- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                            
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                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๗๑๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัยมี ๙ วาระ ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
                [๗๑๒]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๑๓]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ... ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                     มคัคารัมมณบทปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย   
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๑๔]  ๑.  มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกมัคคา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                               ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๗๑๕]  ๑.  มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกมัคคา-  
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                             ๔.  มัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุเปนปจจัยแกมัคคา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                          ๓.  อนันตรปจจัย 
                [๗๑๖]  ๑.  มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกมัคคา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  ฯลฯ 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๑๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย มี ๖ วาระ    ใน 
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี 
๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ    ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ    ในฌาน- 
ปจจัย มี ๓ วาระ     ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย  
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ  
                [๗๑๘]  ๑.  มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกมัคคา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                                ฯลฯ 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๑๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                       อนุโลมปจจนียนัย   
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๒๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
                                       ปจจนียานุโลมนัย   
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๒๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอธิปติปจจัย  มี  ๒ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลนนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.    



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 235 

                                      มคัคเหตุกบทปฏิจจวาระ  
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๒๒]  ๑.  มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมัคคเหตุกธรรม   
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                        ๔.  มัคคเหตุกธรรมทีไ่มใชเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                        ๗.  มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมัคคเหตุกธรรม 
ที่เปนเหตุ  และมัคคเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ    ใน 
อวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                   ปจจนียนัย   
                            ๑.  นอธปิติปจจัย 
                [๗๒๔]  ๑.  มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยมัคคเหตุกธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ    
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                                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๒๕]  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                               อนุโลมปจจนียนีย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๒๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๒๗]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ. . . ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                       
                                       มัคคเหตุกบทปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย  
                                            ๑.  เหตุปจจัย 
                [๗๒๘]  ๑.  มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกมัคค- 
เหตุกธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.             
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                                           ๒.  อธิปติปจจัย  
                [๗๒๙]  ๑.  มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกมัคค- 
เหตุกธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                       
                  มอียางเดียว คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                               ๔.  มคัคเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกมัคค- 
เหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                     
            มีอยางเดียว คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๔-๕-๖) 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ   ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี  ๙  วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี
๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย  
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๗๓๑]  ๑.  มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกมัคค- 
เหตุกธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๗๓๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๓๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                    อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                        มัคคาธิปติบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย         
                [๗๓๕]  ๑.  มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมัคคาธิปติธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                 ๔.  มัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยมัคคาธิปติ-  
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                 ๗.  มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยมคัคาธิปติธรรม 
ที่เปนเหตุ    และมัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ    เกดิข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย   
                                    ๑.  นอธิปติปจจัย 
                [๗๓๗]  ๑.  มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยมัคคาธิปติธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๓๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ 
วาระ.  
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                                        อนุโลมปจจนียนัย  
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๓๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๔๐]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                       
                                มัคคาธิปติบทปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔๑]  ๑.  มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกมัคคา- 
ธิปติธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๔๒]  ๑.  มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแกมัคคา- 
ธิปติธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                                             ๓.  อธิปติปจจัย   
                [๗๔๓]    ๑.  มคัคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ    เปนปจจัยแกมัคคา- 
ธิปติธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ   มี ๓ 
วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                 ๔.  มัคคาธิปติธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกมัคคา- 
ธิปติธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย          
                 มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  มัคคาธิปติธรรมท่ีเปนเหตุ   และมัคคาธิปติธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ มี ๓  วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย ม ี๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                                                  ปจจนยีนัย    
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๗๔๕]  ๑.  มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแกมัคคา- 
ธิปติธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๔๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย  
                             การนับจําพวกวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๔๗]  เพราะเหตุปจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๔๘]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น    
                                      เหตุทุกมัคคารัมมณติกะ  จบ  
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                                      เหตุทุกอุปปนนติกะ  

                       (๑.  เหตุทุกะ  ๑๗.  อุปปนนติกะ) 
                                    อปุปนนบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย   
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔๙]  ๑.  อุปปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ    เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๕๐]  ๑.  อุปปนนธรรมทีไ่มใชเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                    ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๗๕๑]  ๑.  อุปปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ    เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                             ๔.  อุปปนนธรรมทีไ่มใชเหตุ  เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  ม ี๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ ฯลฯ  
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                                        ๔.  สหชาตปจจัย   
                [๗๕๒]  ๑.  อุปปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ   เปนปจจัยแกอุปปนน-  
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   ฯลฯ  
                                                  ฯลฯ 
                                        ๗. อุปนิสสยปจจัย 
                       ๑.  อุปปนนธรรมท่ีไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
            ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
            บุคคลเขาไปอาศัยอุตุที่เกิดข้ึนแลว  ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยงัวิปสสนาให 
เกิดข้ึน  ยังมรรคใหเกิดข้ึน  ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๕๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๙   วาระ    ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ     ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ     ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทรยิ- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 
                                      การยกปจจัยในปจจนียะ                                         
                [๗๕๔]  ๑.  อุปปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ   เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๕๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                         ปจจนียานุโลมนัย   
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๕๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
ในทุกะน้ี  ปฏิจจวาระก็ดี   สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี   นิสสย- 
วาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  อุปปนนธรรมก็ด ี  อุปาทิธรรม 
ก็ดี  ไมม.ี 
                                    เหตุทุกอุปปนนติกะ  จบ  
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                                                  เหตุทกุอตีตติกะ  

                                  (๑. เหตุทุกะ  ๑๘.  อตีตติกะ) 
                                         ปจจุปปนนบทปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๕๘]  ๑.  ปจจุปปนนธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปจจุป-  
ปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี  ๒  วาระ. 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๗๕๙]  ๑.  ปจจุปปนนธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๗๖๐] ๑.  ปจจุปปนนธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                       
                                 มีอยางเดียว  คือที่เปน   สหชาตาธิปติ มี  ๓  วาระ  (วาระท่ี ๑-๒-) 
                             ๔.  ปจจุปปนนธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรมทีไ่มใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                      
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                    มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ  มี  ๓  
วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                                 ๔. สหชาตปจจัย 
                [๗๖๑]  ๑.  ปจจุปปนนธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯลฯ 
                                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๙ วาระ     ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี  ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ 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  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย 
                                         การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๗๖๓]  ๑.  ปจจุปปนนธรรมท่ีเปนเหตุ   เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรมทีเ่ปนเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  
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                                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๗๖๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๖๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๖๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี    แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
ในทุกะน้ี    ปฎิจจวาระก็ดี   สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี    นิสสย- 
วาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี อตีตธรรมก็ดี   อนาคตธรรมก็ด ี ไมมี. 
                                        เหตุทุกอตีตติกะ  จบ  
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                                            เหตุทุกอตีตารัมมณติกะ 

                             (๑. เหตุทุกะ  ๑๙.  อตีตารัมมณติกะ)         

                                          อตีตารัมมบทปฏิจจาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         
                [๗๖๗]          ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                 ๔.  อตีตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอตีตารัมมณ-  
ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  และอตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย  
                                        ๑.  นเหตุปจจัย  
                [๗๖๙]     ๑.  อตีตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                ๒.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ   อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่ไมใช  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                      ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๗๗๐]  ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                        ๒.  นธิปติปจจัย 
                [๗๗๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวน-  
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย ม ี๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๙  วาระ. 

                                    อนุโลมปจจนียนัย   

                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๗๒]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ  
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                                                        ปจจนียานุโลมนัย   
                                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๗๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                              อตีตารัมมณบทปญหาวาระ 
                                                     อนุโลมนัย   
                                                   ๑.  เหตุปจจัย 
                [๗๗๔]  ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                               ๒.  อารมัมณปจจัย  
                [๗๗๕]  ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ. 
                                               ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๗๗๖] ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอตีตา-  
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                    มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓  
วาระ  (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                           ๔.  อตีตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัณาธิปติ  และสหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ 
                          ๗.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ    และอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   ดวย 
อํานาจของธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ   ม ี๓ วาระ ฯลฯ 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๗๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙   วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                      ปจจนียนัย  
                                           การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๗๗๘]  ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกอตีตา 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๗๙]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                             อนุโลมปจจนียนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๘๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๘๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  
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                                   อนาคตารัมมณบทปฏิจจวาระ  
                                             อนุโลมนัย  
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๘๒]          ๑.  อนาคตารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุ    อาศัยอนาคตา- 
รัมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๑-๒-๓) 
                                  ๔.  อนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ 
๔-๕-๖) 
                                  ๗.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ และอนาคตารัมมณธรรมทีไ่มใชเหตุ  เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย   
                                         ๑. นเหตุปจจัย 
                [๗๘๔]  ๑.  อนาคตารัมมธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                               ๒.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย  
                                          ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๗๘๕]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ฯลฯ  
                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๘๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวน-  
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๘๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                                ปจจนียานุโลมนัย  
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๘๘]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ. . . ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตควาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                        อนาคตารัมมณบท ปญหาวาระ 
                                                     อนุโลมนัย 
                                                   ๑. เหตุปจจัย         
                [๗๘๙]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓  วาระ. 
                                               ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๗๙๐]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                                 ๓.  อธปิติปจจัย 
                [๗๙๑]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแก 
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                          ๔.  อนาคตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ     เปนปจจัยแก 
อนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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                ๗.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     และอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                  มอียางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗- 
๘-๙) 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี  ๙  วาระ  ใน 
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี 
๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย ม ี๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
กัมมปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ     ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   
                                          การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๗๙๓]  ๑. อนาคตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
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                                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๙๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๗๙๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ... ฯลฯ 
                                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๙๖]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                             ปจจุปปนนารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                                         อนุโลมนัย   
                                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                [๗๙๗]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                          ๔.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยปจจุป-  
ปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                          ๗.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ    และปจจุปปนนารัมมณธรรมทีไ่มใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๙๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในกัมมปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                                                    ปจจนียนัย 
                                                ๑. นเหตุปจจัย 
                [๗๙๙]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                         ๒.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหต.   อาศัยปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
                                              ๒.  นอธปิติปจจัย 
                [๘๐๐]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
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                                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๘๐๑]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑  วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๘ วาระ  ฯลฯ                                                
                                                อนุโลมปจจนียนัย   
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๐๒]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๐๓]  เพราะนเหตุปจจัย        ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                ปจจปุปนนารัมมณบทปญหา วาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๐๔]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๘๐๕]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
มี ๙ วาระ.      
                                         ๓.  อธิปติปจจัย           
                [๘๐๖]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ปจจุปนนารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัย 
แกปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                     มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ มี ๓  วาระ 
(วาระที่ ๔-๕-๖)  
                        ๗.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  และปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม 
ที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ม ี๙ วาระ  (วาระที่  ๗- 
๘-๙) 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี 
๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ    ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย   
                                         การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๘๐๘]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
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                                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  
ฯลฯ 
                                                     อนุโลมปจจนียนัย  
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๘๑๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาร... 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                           เหตุทุกอตีตารัมมณติกะ  จบ  
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                                            เหตุทุกอัชฌัตตติกะ 

                             (๑. เหตุทุกะ  ๒๐.  อัชฌัตตติกะ) 
                                           อัชฌัตตบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๑๒]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัชฌัตตธรรมท่ีเปน  
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  อัชฌตัตธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  อัชฌตัตธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  และอัชฌัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑๓]   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ    ในกมัมปจจัย มี ๙ วาระ     ในวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                                     ๑. นเหตุปจจัย 
                [๘๑๔]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอัชฌัตตธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                        ๒.  อัชฌตัตธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                     ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๘๑๕]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  อัชฌตัตธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่เปนเหตุ และอัชฌัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                   ๓.  นอธิปติปจจัย 
                [๘๑๖]  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ       อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๑๗]  ในนเหตุปจจัย มี  ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย  มี  
๓  วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙  วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี 
๙ วาระ     ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ     ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
                [๘๑๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๑๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒  วาระ. . . ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                                อัชฌัตตบทปญหาวาระ 
                                                           อนุโลมนัย 
                                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๒๐]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๘๒๑]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๘๒๒]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                             ๔.  อัชฌัตตธรรมท่ีไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                 มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ  มี  ๓ 
วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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                ๗.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ  และอัชฌัตตธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    ดวยอํานาจของ  
อธิปติปจจัย 
                    มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๗- 
๘-๙) 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย ม ี๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี  ๓  วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๘๒๔]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ  
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                                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๒๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ  
ฯลฯ 
                                                    อนุโลมปจจนียนัย   
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๒๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ... ฯลฯ 
                                                   ปจจนียานุโลมนัย   
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
                [๘๒๗]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                          พหิทธาบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย                                 
                                               ๑. เหตุปจจัย         
                [๘๒๘]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยพหิทธาธรรมท่ีเปน 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๘๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๙ วาระ  
ฯลฯ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย. 
                [๘๓๐]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีไมใชเหตุ    อาศัยพหิทธาธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                        ๒.  พหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยพหิทธาธรรมท่ี 
ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียนัย 
                [๘๓๑]  ในนเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี  ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ในนอาหารปจจัย ที่ ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย  มี  ๑  วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๓  วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓  วาระ.  
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                                              อนุโลมปจจนียนัย  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๓๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   
                               การนับจํานวนวาระในปจนียานุโลม 
                [๘๓๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
      
                                     พหิทธาบทปญหาวาระ  
                                            อนุโลมนัย   
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๘๓๔]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกพหิทธา- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                    ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๘๓๕]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกพหิทธา- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ. 
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                                                ๓. อธิปติปจจัย  

                                   การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๘๓๖]  ๑.  พหทิธาธรรมท่ีเปนเหตุ    เปนปจจัยแกพหิทธา- 
ธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                              ๔.  พหิทธาธรรมท่ีไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกพหิทธา- 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                              ๗.  พหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ และพหิทธาธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ (วาระที่  ๗-๘-๙) 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                  ปจจนยีนัย 
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ         
                [๘๓๘]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแกพหิทธา-  
ธรรมที่เปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
ฯลฯ 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๓๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๔๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                       ปจจอนียานุโลมนัย   
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๔๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                  อัชฌัตตพหิทธาบทยอมไมไดในทุกะน้ี. 
                                   เหตุทุกอัชฌัตตติกะ  จบ  
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                                  เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ  ๒๑.  อัชฌัตตารัมมณติกะ)  

                             อัชฌัตตารัมมณบทปฏิจจวาระ         
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๔๒]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๑-๒-๓) 
                        ๔.  อัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๔-๕-๖) 
                        ๗.  อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  อาศัยอัชฌตัตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ และอัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 
                                              ๑. นเหตุปจจัย 
                [๘๔๔]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  อาศัยอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ   เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                        ๒.  อัชฌตัตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัชฌัตตา-  
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                           ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๘๔๕]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  อาศัยอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ    เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ       
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๔๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙  วาระ   
                                               อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๔๗]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ...  ฯลฯ  
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                                            ปจจนียานุโลมนัย  
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๔๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ...  ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                อัชฌัตตารัมมณบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๔๙]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย    ฯลฯ 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๕๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย  
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๘๕๑]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปน    
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ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,      เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๕๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๕๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๕๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
             อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.       
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                                        พหิทธารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                                    อนุโลมนัย 
                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๕๕]  ๑.  พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยพหิทธา-  
รัมมณธรรมท่ีเปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย   
                                             ๑. นเหตุปจจัย 
                [๘๕๗]  ๑.  พหิทธารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัยพหิทธา- 
รัมมณธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ                 
                [๘๕๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี  ๙ วาระ.                                                                     
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                                              อนุโลมปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
                [๘๕๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๖๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิศดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                พหิทธารัมมณบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         
                [๘๖๑]  ๑.  พหทิธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                    ๒.  อารมัมณปจจัย  
                [๘๖๒]  ๑.  พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ     เปนปจจัยแก 
พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๙  วาระ.  
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                                      ๓. อธิปติปจจัย       
                [๘๖๓]  ๑.  พหทิธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มีอยางเดียว คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๑-๒-๓)  
                        ๔.  พหิทธารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแก 
พหิทธารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มีอยางเดียว คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระที่  ๔-๕-๖) 
ฯลฯ 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                       ปจจนียนัย 
                           การยกปจจัยในปจจนียะ         
                [๘๖๕]  ๑.  พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ      เปนปจจัยแก 
พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ  
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                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๘๖๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ   
ฯลฯ 
                                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๖๗]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...ฯลฯ 
                                                   ปจจนียานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
                [๘๖๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี   ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียา- 
นุโลมนัยก็ด ีแหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางน้ัน. 
                                        เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 282 

                                   เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ 

                (๑.  เหตุทุกะ  ๒๒.  สนิทัสสนสัปปฏฆิติกะ )          

                               นิทัสสนสัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                   ๑. เหตุปจจัย  ฯลฯ   ๑๔.  อวิคตปจจัย 
                [๘๖๙]  ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ     อาศัยอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะอธิปติปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะสหชาตปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะนิสสยปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะกัมมปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะวิปากปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะอาหารปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะอินทริยปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะฌานปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะมัคคปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะอัตถิปจจัย 
             ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ   ในอธปิติปจจัย มี ๑ วาระ  ใน  
สหชาตปจจัย มี ๑  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสิสยปจจัย  มี 
๑ วาระ   ในกัมมปจจัย ๑ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในมัคค- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย                           
                [๘๗๑]   ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ.   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ     พึงใสใหเต็มทุกปจจัย   ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                             อนิทัสสนสัปปฏิฆบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                        ๑. สหชาติปจจัย  ฯลฯ  ๕.  อวิคตปจจัย  
                [๘๗๒]  ๑. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
                ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
                ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  
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                ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
                 ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
                   ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                          
                        อนิทัสสนอัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๗๓]      ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                 ๔.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ     อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ     อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ   และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใช 
เหตุ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย   
                                         ๑. นเหตุปจจัย         
                [๘๗๕]          ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                ๒.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ    อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๘๗๖]          ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ   อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ    เกดิข้ึน   เพราะนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                               ๓.  นอธปิติปจจัย 
                [๘๗๗]  ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ    อาศัยอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย    ฯลฯ 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๗๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓   วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๓  วาระ ใน 
นวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                            อนุโลมปจจนียนัย   
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๗๙]  เพราะเหตุปจจัย       ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๘๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                               อนิทสัสนอัปปฏิฆบทปญหาวาระ 
                [๘๘๑]  ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ       ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๘๘๒]  ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๙  วาระ.  
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                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๘๘๓]  ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก   
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
            ม ี๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และสหชาตาธิปติ  มี ๓  วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                         ๔.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
            ม ี๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และสหชาตาธิปติ มี  ๓  วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                         ๗.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปน 
เหตุ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
             มีอยางเดียว คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  มี  ๓ วาระ (วารท่ี ๗-๘-๙) 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๘๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย  มี  ๓  วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ  ในกัมมปจจัย มี  
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๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ใน  
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี 
๙ วาระ  ในนตัถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                     ปจจนียนัย 
                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๘๘๕] ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ   เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ  
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๘๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                อนุโลมปจจนียนัย   
               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๘๗]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ... ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย  
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๘๘๘]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี  ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุ- 
โลมนัยก็ด ี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                  เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ  จบ 
    
                                      อรรถกถาทุกติกปฏฐาน 
                    ใน  ทุกติกปฏฐาน     พระผูมีพระภาคเจาทรงแตงเทศนาโดยสังเขป 
ดวยอํานาจการยกเฉพาะปญหาข้ึน  อยางนี้วา    เหตุ  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ 
เหตุ   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปปชฺชติ  เหตุปจฺจยา   ผูศึกษาควรกลาวความ 
พิสดาร  โดยนัยวา   อโทสเหตุ   อโมหเหตุ  อาศัยกุศลเหตุ   คืออโลภะเปนตน 
ความพิสดารนั้นแมจะไมไดกลาวไว  ก็อาจทราบได   โดยนัยทีแ่สดงไวแลวใน 
หนหลัง    เพราะฉะนั้น    จึงไมตรัสปจจัยสักอยางหนึ่งไว    แมในบทเดียว. 
ก็เทศนาที่แสดงไวโดยยอน้ัน    พึงทราบวาเทศนาน้ันทรงแสดงอยางนี้. 
                    จริงอยู    พระองคทรงเชื่อมกุศลบท    กับเหตุทุกะ   แลวแสดงปจจัย 
ที่ไดอยูทั้งหมด   ดวยอํานาจอนุโลมและปจจนียนัย  ในปฏิจจวาระ  ไมทรงแสดง 
อนุโลมปจจนียนัย   และปจจนียานุโลมนัย     และสหชาตวาระเปนตน      แลว 
ตรัสวา  ทั้งหมดควรขยายใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระนั่นแหละ.  
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                  แมใน  ปญหาวาระ   พระองคไมทรงวิสัชนาปญหา  ทรงยกปจจัย 
อยางเดียว     แลวทรงแสดงปจจัยที่ไดอยูดวยอํานาจอนุโลมปจจนียนัยเทานั้น  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาผูศึกษาพึงเชื่อมแมอกุสลาพยากตบท      กับเหตุทุกะ 
แลวแสดงไข     เหตุกุสลทุกติกะ     เหมือนอยางกุศลบท.     ตอจากนั้นทรง 
แสดงทุกติกะ  ๒๑   มีเหตุเวทนาทุกติกะเปนตน     โดยนัยวา    เหตุ  สุขาย 
เวทนาย   สมฺปยุตฺต    ธมฺม    เปนตน.     ก็เพราะเหตุที่เห็นไดกระทบได 
หรือเห็นไมไดกระทบได  ยอมไมมี   เพราะฉะนั้นจึงไมทรงเชื่อมสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆะและอนิทัสสนสัปปฏิฆบทกับเหตุบท.   ทรงเชื่อมติกะ ๒๒ ที่มี 
ไดกับเหตุทุกะ   ดังอธิบายมาแลว    ทรงเชื่อมติกะเหลาน้ันกับทุกะท้ังหมด   ม ี
สเหตุกทุกะเปนตน   มีสรณทุกะเปนที่สุดอีก. 
                   ในทุกะเหลาน้ัน   บทใด ๆ ไมประกอบรวมกับบทใด ๆ    บทนัน้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบาลีนั้นเองวามีไมได     ในอธิการน้ี.     พระผูมี- 
พระภาคเจาประกอบติกะ  ๒๒ กับทกุะ ๑   แลวประกอบติกะ  ๒๒  กับทุกะบท 
ที่ไดอยูใน  ๑๐๐ ทุกะ  ตามลําดับ   คือติกะ  ๒๒  ติกะ   กับทุกะอ่ืน   ติกะ ๒๒ 
ติกะ   กับทุกะอ่ืนอีก  พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาติกะ ๒๒  ติกะ   ดังวามานี้  
แลวผนวกเขาใน  ๑๐๐   ทุกะ   แสดงปฏฐานชื่อวา  ทุกติกปฏฐาน  ในทุกติก-    
ปฏฐานน้ัน   ในฐานะใด ๆ    ทรงแสดงนัยแลวทําการยอไวในบาลี    ผูศึกษา 
พึงทราบความพิสดารแหงบาลีนั้น       ตามสมควรแกนัยที่ทรงแสดงไวในฐานะ 
นั้น ๆ แล. 
                                    อรรถกถาทุกติกปฏฐาน  จบ  
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                                                สเหตุกทุกกุสลติกะ 

                                 (๒. สเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย   
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๘๙]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๘๙๐]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๙๑]  ในเหตุปจจัยมี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี   วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๑ 
วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ    ในอาหาร- 
ปจจัย มี  ๑  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย 
                                       ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๘๙๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม   อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๘๙๓]  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี  ๑  วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในนวิปปยตุตปจจัย มี 
๑ วาระ 
                                     อนุโลมปจจนียนัย    
                     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๘๙๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                                 ปจจนียานุโลมนัย   
                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
                [๘๙๕]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ... ฯลฯ   
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                            กุศลบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย  
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๙๖]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๘๙๗]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๙๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
ในสหชาตปจจัย มี  ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ    ในนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี  ๑ 
วาระ  ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
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                                                 ปจจนียนัย    
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๘๙๙]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม   เปนปจจยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  ฯลฯ  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๐๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ 
                                             อนุโลมปจจนียนัย   
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๐๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมณณปจจัย มี ๑ วาระ. . . ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย   
                                การนับจํานวนวาระปจจนียานุโลม 
                [๙๐๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ. . . ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ีปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุโลมนัย 
ก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  
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                                                อกุศล บทปฏิจจวาระ 
                                                      อนุโลมนัย 
                                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๐๓]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  อกุศลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม         
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  อกุศลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม    และอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๙๐๔]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  อกุศลธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม   เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  อกุศลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  และอกุศลธรรม 
ที่เปนอเหตุกธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอเหตุกธรรม   เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  
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                          ๕.  อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม     และอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม     เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจัย 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๙๐๕]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอธิปติปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๐๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๑ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี 
๕ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย มี ๕ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๕ 
วาระ  ในอาเสวนปจจัยมี ๕ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคค- 
ปจจัย มี ๕ วาระ     ในสมัปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ 
วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ   ในนตัถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในวิคตปจจัย มี 
๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.                                         
                                            ปจจนียนัย  
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
                [๙๐๗]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน เพราะนเหตุปจจัย  
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                                          ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๙๐๘]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  
ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๐๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี  ๕  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี  ๕ วาระ.   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๕  วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                                             อนุโลมปจจนียนัย   
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๑๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๑๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                         อกุศลบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย         
                                              ๑. เหตุปจจัย         
                [๙๑๒]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม       เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
                                           ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙๑๓]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓) 
                        ๔.  อกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ (วาระท่ี  ๔-๕-๖) 
                        ๗.  อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม   และอกุศลธรรม 
ที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๙๑๔]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
            ม ี   ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  ฯลฯ  
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                                     การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๙๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี  ๙  วาระ    ในสมนันตรปจจัย  ม ี
๙  วาระ   ในสหชาตปจจัย มี  ๕  วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ 
วาระ    ในกมัมปจจัย มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถปิจจัย มี ๕ วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                                                ปจจนียนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๙๑๖]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๑๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  
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                                             อนุโลมปจจนียนัย  
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๑๘]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                                           ปจจนียานุโลมนัย   
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๑๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย   
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๒๐]    ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย     มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม  อาศัยอัยากต- 
ธรรมที่เปนอเหตุกธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย     ม ี ๓ วาร 
(วาระที่  ๔-๘-๖)  
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                ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากต-  
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  และอัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๒๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ    ในอนันตรปจจัย ม ี๔ วาระ     ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๔  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ 
ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย มี 
๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนีย  
                                         ๑. นเหตุปจจัย 
                [๙๒๒]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                    ๒.  นอารมัมณปจจัย  
                [๙๒๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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                        ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากต-  
ธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  และอัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                                          ๓.  นอธิปติปจจัย 
                [๙๒๔]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน   เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ  
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๒๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสมัปยตุตปจจัย มี ๓ วาระ  ในน 
วิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย ม ี
๓ วาระ.  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย    
                     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๒๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๒๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                       
                                 อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย  
                                        เหตุปจจัย 
                [๙๒๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓  วาระ. 
                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙๒๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๙๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารมัมณปจจัย มี ๔ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี 
๔ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๖ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๒ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ     ในวิปากปจจัย  ม ี๔ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๔ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๔  วาระ   ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
อัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                        ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๙๓๑]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.                                                      
                             การนับจํานวนในปจจนียะ                                         
                [๙๓๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ  
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                                            อนุโลมปจจนียนัย    
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๓๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย   
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๔  วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี   ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียา- 
นุโลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระ ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน. 
                                       สเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                   เหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  

                    (๑.  เหตุสัมปยุตตทุกะ  ๓.  กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๓๕]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   
                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๓๗]  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๑  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๓๘]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ  
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                                         ปจจนียานุโลมนัย    
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๓๙]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ. . . ฯลฯ 
                 สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                    
                                     กศุลบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย   
                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๔๐]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลม        
                [๙๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารมัมณปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี  ๑ วาระ     ในสมนันตรปจจัย มี 
๑ วาระ ฯลฯ   ในกัมมปจจัย  มี  ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                        ปจจนียนัย  
                               การยกปจจัยในปจจนียะ  
                [๙๔๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตตธรรม เปนปจจัยแก 
กุสลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   
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เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ           
                                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๔๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๔๔]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                                                ปจจนียานุโลมนัย  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๔๕]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี   วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี     ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี     ปจจนียา- 
นุโลมนัยก็ด ีแหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางน้ัน.  
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                                              อกุศลบทปฏิจจวาระ  
                                                   อนุโลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๔๖]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๓.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   และอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๙๔๗]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม      เกดิข้ึน    เพราะอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                            ๔.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรมอาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                             ๕.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   และอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 310 

                                        ๓.  อธิปติปจจัย  
                [๙๔๘]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอธิปติปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๑ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี 
๕ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๕ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย มี  ๕ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๕  วาระ    ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                                         ปจจนียนัย   
                                     ๑. นเหตุปจจัย         
                [๙๕๐]  ๑.  อกศุลธรรท่ีเปนเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                              ๒.  นอธิปติปจจัย 
                [๙๕๑]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะนอธิปติปจจัย   
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                                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๕๒]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี  ๕ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕  วาระ. 
                                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
                [๙๕๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๕๔]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                        อกุศลบทปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๕๕]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกอกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๙๕๖]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัย 
แกอกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                        ๔.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัย 
แกอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                        ๗.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  และอกุศล- 
ธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนเหตุ 
สัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ 
๗-๘-๙)  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๙๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑  วาระ ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย 
มี  ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย  มี  ๕  วาระ ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๕  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี  ๙ 
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย 
                                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๙๕๘]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกอกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ฯลฯ  
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๕๙]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ     ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
                [๙๖๐]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                                    ปจจนียานุโลมนัย   
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๖๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
           อนุโลมนัยก็ดี   ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุ- 
โลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางน้ัน. 
            
                                 อัพยากตบทปฏิจจวาระ  
                                          อนุโลมนัย  
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                [๙๖๒]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.   อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุวิปปยุตตธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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            ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    อาศัย  
อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุ- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม              
                [๙๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ 
ในปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   ๒ วาระ    ในกมัมปจจัย มี 
๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย ม ี๙ วาระ. 
                                      ปจจนียนัย 
                                   ๑.   นเหตุปจจัย 
                [๙๖๔]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึนเพราะนเหตุปจจัย 
                               ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๙๖๕]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย   ฯลฯ   
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                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
                [๙๖๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี  ๕  วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๓ วาระ    ในน 
วิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๖๗]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                       ปจจนียานุโลมนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๖๘]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                    อพัยากตบทปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย   

                                    ๑.   เหตุปจจัย 
                [๙๖๙] ๑. อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรมเปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙๗๐] ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรมเปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๔ วาระ    ในอนนัตรปจจัย  มี ๔ วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย 

                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๙๗๒] ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
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ปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย     ฯลฯ 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๗๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ 
                                        อนุโลมปจจนียนัย   

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๗๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๗๕]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี    ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยกดี    ปจจนียานุ- 
โลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                  เหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                       เหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ  

                      (๔.  เหตุสเหตุกทุกะ   ๑.  กุสลติกะ) 
                                     กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๙๗๖] ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                             ๔.  กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใชเหตุธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                             ๗.  กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  อาศัย  
กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม, สเหตุกธรรม และกุศลธรรมท่ีเปนสเหตุก- 
ธรรม    แตไมใชเหตุธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย     ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๗๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ฯลฯ    ในกมัมปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย 

                               การยกปจจัยในปจจนยีะ  

                [๙๗๘] ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติ 
ปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๗๙]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ     ในนกัมม- 
ปจจัย มี  ๓  วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๘๐]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                       ปจจนียานุโลมนัย   

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๘๑]   เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                     กุศลบทปญหาวาระ  

                                           อนุโลมนัย 

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                [๙๘๒] ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตกุธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี 
๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ   ในอวิคต 
ปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 

                              การยกปจจัยในปจจนยีะ 
                [๙๘๔] ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๙๘๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                           อนุโลมปจจนียนัย   

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๘๖]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๘๗]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี    ปจจนียนัยก็ดี    อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุ- 
โลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                         อกุศลบทปฏิจจวาระ  
                                                อนุโลมนัย 

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                [๙๘๘]  ๑.   อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๙๘๙]    ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย    มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๙๐]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
นอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๙๑]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                            อนุโลมปจจนียนัย   

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๙๒]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ  
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                                           ปจจนียานุโลมนัย   

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๙๓]   เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี   สังสัฏฐวาระก็ดี  
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
    
                                     อกุศลบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                [๙๙๔]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม     และสเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ    ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓  วารน  ในมัคค- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 325 

 ื                                           ปจจนียนัย 

                           การยกปจจัยในปจจนียะ  

                [๙๙๖] ๑.   กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๙๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๙๘]  เพราะเหตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๙๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี    ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุ- 
โลมนัยก็ด ี แหงปญหาวาระ ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 326 

                                        อัพยากตบทปฏิจจ วาระ 
                                               อนุโลมนัย 

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๐๐]  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                                     ฯลฯ 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในกัมมปจจัย มี  ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย   

                                   ๑. นอธิปติปจจัย  

                [๑๐๐๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  
อาศัยอัพยากตธรรมทั้งเปนเหตุธรรม     และสเหตุกธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะนอธิปติปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๐๐๓]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย   

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๐๔]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๐๕]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
            
                                       อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๐๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  
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                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๐๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี  ๙   
วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๙  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๙  วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย   

                                   การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๑๐๐๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๑๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย  

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี   ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุ- 
โลมนัยก็ด ี  แหงปญหาวาระ  ในกุสสติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                   เหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ 
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                                เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

                  (๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๑๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคคปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                        ปจจนียนัย 

                              ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๑๐๑๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม     และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม     อาศยักุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม     และเหตุสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ   
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                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๐๑๕]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๙ 
วาระ. 
                                              อนุโลมปจจนียนัย  

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๑๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๑๗]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ...  ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                                กุศลบทปญหาวาระ  
                                                     อนุโลมนัย 

                                                   ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๑๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ    ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย 

                                   การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๑๐๒๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม    และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย    ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๒๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  
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                                                     อนุโลมปจจนียนัย    

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๒๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                     ปจจนียานุโลมนัย  

                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๒๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                                  อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                         อนุโลมนัย   

                                                   ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๒๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม    และเหตุสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ      

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                 ปจจนียนัย 

                                             ๑. นเหตุปจจัย                                                 

                [๑๐๒๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุ    และเหตุสัมปยุตตธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม   เกดิข้ึน  
เพราะนอธิปติปจจัย   ฯลฯ 

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๑๐๒๗]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๒๘]  เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                                ปจจนียานุโลมนัย   

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๒๙]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                        อกุศลบทปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย    

                                        ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๐๓๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม    และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ                                      

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี  ๓ 
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                        ปจจนียนัย 

                         การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๑๐๓๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต-   
ธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๐๓๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๐๓๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ... ฯลฯ 
                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๓๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ  
                                            อนุโลมนัย  

                                       ๑.เหตุปจจัย  

                [๑๐๓๖]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๓๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ  
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ    ในอวิคต- 
ปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                            ปจจนียนัย 

                                    ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๑๐๓๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๓๙]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี 
๙ วาระ. 
                                    อนุโลมปจจนียนัย   

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๔๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ... ฯลฯ  
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                                              ปจจนียานุโลมนัย   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  

                [๑๐๔๑]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี      นิสสยวาระก็ดี     สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                   อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๔๒]  ๑. อัพยากตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทรยิ- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๙  วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                    ปจจนียนัย 

                                      การยกปจจัยในปจจนียะ 
                [๑๐๔๔]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตต-  
ธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ 

                                     การนับจํานวนวาระในปจจนียะ                 

                [๑๐๔๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๐๔๖]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๔๗]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                    นเหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ  

                     (๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                       กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๔๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม  
อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    แตเปนสเหตุกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๕๐]  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปากปจจัยมี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                แมในปญหาวาระก็มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย.  
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                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ  
                                              อนุโลมนัย 

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๕๑]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม    แตเปนสเหตุก- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    แตเปนสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๕๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี  ๑  วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ไมมีดวยอํานาจของเหตุปจจัย  แมในปญหาวาระก็มี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
                เหตุปจจัยสําหรับบททั้ง  ๓  เหลาน้ัน  (คือกุศลบท  อกุศลบท  อัพยากต- 
บท)  แมในปญหาวาระ  ก็ไมมี. 
 
                                   อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 

                                       ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๐๕๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุก- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    แตเปนสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                    ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุก-  
ธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม   แตเปนสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุก- 
ธรรม    และอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม     แตเปนอเหตุกธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                    ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุก- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    แตเปนอเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๓  วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                   ๗.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุก- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม   แตเปนสเหตุกธรรม 
และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    แตเปนอเหตุกธรรม   เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙)                            

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๕๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ    ในปุเรชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในกมัมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย    

                                     ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๐๕๕]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุก- 
ธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    แตเปนอเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๕๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมคัคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                        อนุโลมปจจนียนัย   

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๐๕๗]  เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ. . . ฯลฯ  
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                                      ปจจนียานุโลมนัย 

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๕๘]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ...  ฯลฯ  
                   สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                      อพัยากตบทปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย   

                                   ๑.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๐๕๙]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุก- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุก-  
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๖๐]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี  ๔  วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๖ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๔  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในวิปาก-  
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ปจจัย มี ๔  วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ     ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๔  วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย มี ๒ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๗  วาระ  ในนัตถิปจจัย  
มี  ๔  วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี ๔ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  

                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
                [๑๐๖๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม   แตเปนสเหตุก- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๖๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 

                การนับนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ         

                [๑๐๖๓]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๔  วาระ. . . ฯลฯ  
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                                                  ปจจนยีานุโลมนัย    

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         

                [๑๐๖๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.    
                                        นเหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ 
                                               เหตุโคจฉกะ  จบ  
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                                       สัปปจจยทุกกุสลติกะ  

                        (๗.  สัปปจจยทกุะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                       กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๐๖๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสัปปจจยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                             ปจจนียนัย 

                                    ๑.  นอธิปติปจจัย 
                [๑๐๖๗]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสัปปจจยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๖๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาร  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๑ วาระ.  
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               สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
 
                                                กุศลบทปญหาวาระ 
                                                      อนุโลมนัย 

                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๖๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม    เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                     การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 
                                           อกุศลบทปฏิจจวาระ         
                                                   อนุโลมนัย   

                                            ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๐๗๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๐๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                    แมในสหชาตวาระ  ฯลฯ  ในปญหาวาระ  ก็มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย 
 
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๗๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม  อาศัย                           
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๗๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี  ๑ วาระ.  
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                                       อัพยากตบทปญหาวาระ  
                                               อนุโลมนัย   

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๗๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแก  
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๐๗๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
ฯลฯ 

                                   ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
                             ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                            ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                  มอียางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณูปนิสสยะ  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๐๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในปุเรชาต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย 

                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
                [๑๐๗๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๘๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ 
ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 352 

                                          อนุโลมปจจนียนัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ  

                [๑๐๘๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...  ฯลฯ 
                                          ปจจนียานุโลมนัย   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๐๘๒]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                                      สปัปจจยทุกกุสลติกะ จบ  
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                                        สังขตทุกกุสลติกะ 

                             (๘. สังขตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๘๓]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสังขตธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสังขตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                พึงใหพิสดารเหมือนสัปปจจยทุกะ. 
                                        สังขตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                           สนิทัสสนทุกกุสลติกะ 

                             (๙. สนิทัสสนทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                          กุศลบทปฏจิจวาระ         
                                              อนุโลมนัย 

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๘๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนอนิทัสสนธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                   แมในสหชาตวาระ  ฯลฯ   ปญหาวาระ  ก็มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๐๘๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม   อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                       การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   แมในสหชาตวาระ  ฯลฯ  ปญหาวาระ  ก็ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                         อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย 

                                             ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๐๘๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๙๐]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ     ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๓  วาระ 
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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               สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
                                      
                                        อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๙๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 

                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๐๙๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                   ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 

                                               ๓. อธิปติปจจัย 
                [๑๐๙๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  
                          ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย  
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
                  ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ มี  ๓ 
วาระ. 
                         ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย  
แกอัพยากตธรรมที่เปนสนิทสัสนธรรม     และอัพยากตธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ          
การนับจํานวนวาระในอนุโลม  (เหตุปจจัย  ฯลฯ นิสสยปจจัย) 
                [๑๐๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ    ในสหชาต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๓  วาระ. 

                                   ๙.        อุปนิสสยปจจัย  

                [๑๐๙๕]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม     ดวยอํานาจของอุปนิสสย-   
ปจจัย 
                           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  
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                          ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสย-          
ปจจัย                                                               
                           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนนัตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตุปนิสสยะ  ฯลฯ 
การนับจํานวนวาระในอนุโลม (อุปนสิสยปจจัย ฯลฯ  อวิคตปจจัย) 
                [๑๐๙๖]๑  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในปจฉชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี  ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง  มี ๓ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี 
๕ วาระ. 
                                        สนิทัสสนทุกกุสลติกะ จบ              
           อัปปจจยะก็ดี   อสังขตะก็ดี  สนิทัสสนะก็ดี  ยอมไมได. 
๑. ขอความในขอนี้ ควรจะอยูรวมกับขอ  (๑๐๙๔)  
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                                                สัปปฏฆิทุกกุสลติกะ 

                                (๑๐. สัปปฏฆิทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                                กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                     อนุโลมนัย 

                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๙๗]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๐๙๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
ในวิปปยุคตปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   แมในสหชาตวาระ ฯลฯ  ปญหาวาระ  ก็มี  ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                           อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๐๙๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม     อาศยัอกุศล- 
ธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
            แมในปญหาวาระ  ก็มี  ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
                                                 
                                             อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                      อนุโลมนัย  

                                               ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๑๐๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม       อาศัย  
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรมเเละอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๑๐๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม  เกดิข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๐๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๑  วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๖  วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ฯลฯ   ในกมัมปจจัย  มี  ๙ 
วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                              ปจจนียนัย   

                                            นเหตุปจจัย  

                [๑๑๐๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม  เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๐๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั่วไป มี  ๙  วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                            
                                   อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๑๐๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี  ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   
มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๓ 
วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ  ในกัมม* 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี  ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนตัถิปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย  

                                 การยกปจจยัในปจจนียะ 
                [๑๑๐๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯลฯ 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                             อนุโลมปจจนียนัย  

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  

                [๑๑๑๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๑๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
             อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                       สัปปฏิฆทุกกุสลิกะ  จบ  
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                                           รูปทุกกุสลติกะ 

                                (๑๑. รูปทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๑๒]  ๑. กศุลธรรมท่ีเปนอรูปธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปน  
อรูปธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๑๓]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ 
                    ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 
                                               อนุโลมนัย   

                                             เหตุปจจัย  

                [๑๑๑๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม    อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอรูปธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๑๑๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนรูปธรรม    อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนรปูธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี 
๑-๒-๓) 
                          ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอรูปธรรม   อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอรูปธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี 
๔-๕-๖) 
                          ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนรูปธรรม    อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนรปูธรรม   และอัพยากตธรรมท่ีเปนอรูปธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๘-๙)                             

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๑๑๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอรูปธรรม    อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอรูปธรรม  เกดิข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๑๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕  วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอาเสวนปจจัยมี ๑ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๙  วาระ  ในวิปากปจจัย  มี  ๙ 
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย 

                                          ๑.  นเหตุปจจัย  

                [๑๑๑๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ ฯลฯ   ในนกัมมปจจัย มี  ๒  วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑  วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                                  
                                       อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย 

                                         ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๑๒๐]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอรูปธรรม      เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนอรูปธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๑๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอัญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย มี  ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๔  วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๖ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี  ๓ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี  ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ 
                                                 ปจจนียนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๒๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ 
                                               อนุโลมปจนียนัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๐๒๓]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                                 ปจจนียานุโลมนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  

                [๑๑๒๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๒  วาระ. . . ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนัยนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม-  
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                               รูปทุกกสุลติกะ  จบ  
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                                               โลกิยทุกกุสลติกะ 

                                (๑๒. โลกิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                              กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                    อนุโลมนัย 

                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๒๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม     อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนโลกิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๒.  กุศลธรรมทีเ่ปนโลกุตตรธรรม  อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนโลกุตตรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                           ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๑๒๖]   ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม     อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนโลกิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนโลกุตตรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ   ในกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๒ วาระ.  
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                                               ปจจนียนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๒๘]  ในนอธิปติปจจัย   ม ี ๒ วาระ ฯลฯ  ในนอาเสวนปจจัย มี  
๑ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                         กุศลบทปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย  

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๑๒๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม    เปนปจจัยแกกุศล 
ธรรมที่เปนโลกิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                           ๒.กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๒  วาระ. 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๑๓๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม    เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนโลกิยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                           ๒.กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๑๑๓๑]     ๑.  กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม   เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนโลกิยธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
                   มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
                                    ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                   มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ 
                                   ๓.  กุศลธรรมทีเ่ปนโลกุตตรธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                 มอียางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๓๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๔ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๒ 
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๑๓๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม   อาศัยอกุศลธรรม  
ที่เปนโลกิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี   เหมือนกันทุกปจจัย. 
                              

                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๓๕]   ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนโลกยิธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนโลกิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนโลกตุตรธรรม  อาศัย         
อัพยากตธรรมที่เปนโลกตุตรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
(วาระที่ ๓-๔)  
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                          ๕.  อัพยากตธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนโลกิยธรรม      และอัพยากตธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม  
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย ที่ ๕ วาระ. 
                                         ปจจนียนัย  

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๔  วาระ    ในน 
ปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ    ในนกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ     ในนวิปาก- 
ปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ    ในนมัคคปจจัย มี  ๓ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                      อพัยากตบทปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๓๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนโลกิยธรรม     เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนโลกยิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนโลกตุตรธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนโลกตุตรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย      

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ   ในสหชาตปจจัย 
มี  ๕  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๔ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ   ในมัคคปจจัย มี  ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗  วาระ. 
                อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                        โลกิยทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        เกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกะ 

                        (๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย 

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๔๐]       ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                     ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนเกนจินวิญเญยยธรรม     อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                     ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม    และกุศล- 
ธรรมที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม     อาศัยกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญ- 
เญยยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๔๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 

                                     ๑.  นอธิปติปจจัย 
                [๑๑๔๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ  
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                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๔๓]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัยมี ๙ วาระ  
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย มี  ๙  วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยตุตปจจัย มี  ๙ 
วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                          กุศลบทปญหาวาระ    
                                                 อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๔๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม   เปนปจจัย 
แกกุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                                              ปจจนียนัย 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๔๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ  
ฯลฯ 
                                            อนุโลมปจจนียนัย   

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๑๔๗]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                               ปจจนียานุโลมนัย   

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๑๔๘]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ... ฯลฯ 
                 อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                  อกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรมกด็ี   อัพยากตธรรมที่เปนเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมก็ดี     พึงใหพิสดารเชนเดียวกับกุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยย- 
กุศลธรรม.                                                                        
                                 เกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกะ  จบ 
                                      จูฬันตรทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                      อาสวทุกกุสลติกะ 

                        (๑๔.  อาสวทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                      กศุลบทปฏิจจวาระ  
                                           อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๑๔๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    อาศัยกศุลธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย.  
                         
                                  อกศุลบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๕๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม  อาศัยอกศุลธรรม 
ที่เปนอาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๕๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ   ในนกมัมปจจัย มี  ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร 
ทุกปจจัย. 
                                      อกุศลบทปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๕๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม  เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๕๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                  ในบทเปนทามกลาง  (คืออกุศลบท)  สหชาตาธิปติ   ยอมไดองค- 
ธรรมที่เปนอธิบดี ๓  
                   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ   ใน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๙  วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ    ในมัคคปจจัย มี 
๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙   วาระ.        
 
                                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                          อนุโลมนัย   

                                                      ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๑๕๖]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยอัพยา- 
กตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                        การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี   ในปจจยวาระก็ดี  ฯลฯ    ในปญหาวาระก็ดี   มี  ๑ 
วาระ  ทุกปจจัย.                                                     
                                                อาสวทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        สาสวทุกกุสลติกะ 

                        (๑๕. สาสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                      กศุลบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย                 

                                       ๑. เหตุปจจัย          

                [๑๑๕๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสาสวธรรม      อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนสาสวธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                      

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ         

                [๑๑๖๐]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ   ในอาเสวนปจจัย  มี  ๑ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในสัมปยุตตวาระก็ดี มี ๒ วาระ  ทุกปจจัย.  
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                                                กุศลบทปญหาวาระ  
                                                      อนุโลมนัย 

                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๖๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสาสวธรรม    เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนอนาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๔ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                           อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๖๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม   อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                             ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๑๖๕]   ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  และอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนาสวธรรม     อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๑๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕  วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี 
๕ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๖๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ                                           
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                      อพัยากตบทปญหาวาระ         
                                              อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๖๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสาสวธรรม     เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                          ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ   
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๔  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี 
๒ วาระ     ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี  ๔  วาระ ฯลฯ  ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  ม 
 ี๒  วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี  ๓  วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                        สาสวทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                   อาสวสัมปุตตทุกกุศลติกะ 

                 (๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     กศุลบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๑๗๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยกุศล-   
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๑๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                ตัดกุสลทุกะออก   เหลือแตอกุสลทุกะ   จะเปนอยางไร๑? 
 
                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๗๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
๑. ม.  ไมมี.  
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            ๔.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
            ๕.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และอกุสลธรรมท่ีเปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                               

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๗๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในสัมปยุตตวาระก็ดี  ม ี๕  วาระ  ทุกปจจัย. 
                                      ปจจนียนัย   

                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๗๔]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  ม ี ๕  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ    ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี  ๕ วาระ  ฯลฯ 
                                                       
                             อกุศลบทปญหาวาระ 
                                   อนโุลมนัย 

                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๗๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                                    
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                ๔.  อกุศลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัย 
แกอกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                ๕.  อกุศลธรรมท่ีเปนอาสวสัปยุตตธรรม  และอกุศล- 
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน 
อาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                 

                                  อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๑๗๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

                [๑๑๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                                              ปจจนยีนัย   

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๑๗๙]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
            ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในสมัปยุตตวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย- 
 
                                   อัพยากตบทปญหาวาระ  
                                            อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๘๐]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม    เปน 
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                            อาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกะ จบ  
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                                        อาสวสาสวทุกกุลสติกะ 

                         (๑๗.  อาสวสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                           กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๘๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม  
อาศัยกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม     แตไมใชอาสวธรรม     เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   

                                       ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๑๘๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม   อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                        ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม     แตไมใชอาสว- 
ธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม  เกิด  
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระท่ี  ๔-๕-๖) 
                        ๗.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรมอาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม  และอกุศลธรรมที่เปน 
สาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ 
(วาระที่  ๗-๘-๙) 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๑๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
                                        ปจจนียนัย 

                                  ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๑๘๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
นเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๘๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙  วาระ  ในนอาเสวน-  
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ปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ  
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                        อกุศลบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๘๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศุลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  ฯลฯ 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี ๙  วาระ ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย  

                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
                [๑๑๙๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม  ดวยอํานาจของ  
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อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ฯลฯ  

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๙๑]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ. 
ฯลฯ 
                                                   อนุโลมปจจนียนัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๑๙๒]  เพราะเหตุปจจัย         ในนอารัมมณปจจัย มี  ๗ วาระ... ฯลฯ 
                                                 ปจจนียานุโลมนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๑๙๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี    แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  
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                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๙๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนสาสวธรรม    แตไมใชอาสวธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

                [๑๑๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                    อาสวสาสวทุกกุสลติกะ จบ  
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                                 อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 
                        (๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๙๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมป- 
ยุตตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตต-  
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.  อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
อาสวธรรม   อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
อาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี ๔-๕-๖) 
                          ๗.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และอาสว- 
สัมปยุตตธรรม     อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอาสวะและอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม   และอกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสว- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย  

                                          ๑. นอธิปติปจจัย 
                [๑๑๙๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย   ฯลฯ  

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๙๙]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ      ในนวิปากปจจัย มี  ๙  วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในสัมปยุตตวาระก็ดี  มี ๙ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                       อกุศลบทปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๐๐]  ๑. อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ   
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  
                                                  ปจจนยีนัย   

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๐๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                              อนุโลมปจจนียนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๒๐๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๐๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                 อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                  อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลติกะ 

                (๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ   ๑. กุสลติกะ)  

                                            กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๐๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๒.   กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
               สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                   อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๒๐๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                           ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
และอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม   และอัพยากต-  
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๐๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕  วาระ. 
                                                  ปจจนยีนัย  

                                                ๑.เหตุปจจัย  

                [๑๒๐๙]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
นเหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๑๐]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในนอารัมมณปจจัยมี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔  วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี  ๑  วาระ ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                       อัพยากตบทปญหาวาระ  
                                                อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๑๑] ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                                ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม      และ 
อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย                                                                    

                                        ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๒๑๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย   ฯลฯ  
                           ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๑๓]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๔  วาระ    ในอนนัตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย ม ี
๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย   

                              การยกปจจัยในปจจนยีะ 
                [๑๒๑๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
ฯลฯ  
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                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๒๑๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ                                                                                    
                                                    อนุโลมปจจนียนัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๒๑๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...ฯลฯ 
                                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๑๗]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี   ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                   อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลติกะ จบ 
                                                อาสวโคจฉกะ  จบ  
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                                                สัญโญชน ทุกกุสลติกะ 

                                      (๒๐. สัญโญชนทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                                 กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                      อนุโลมนัย 

                                                    ๑. เหตุปจจัย                         

                [๑๒๑๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชสัญโญชน    อาศัยกุศลธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชน   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                               การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                              อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                        อนุโลมนัย   

                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๒๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสัญโญชน   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชสัญโญชน  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสัญโญชน   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                         ๓.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน     และอกุศลธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชน อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                   ปจจนียนัย   

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๒๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                           สหชาตวาระก็ดี    ฯลฯ     สัมปยตุตวาระก็ดี     พึงใหพิสดารเหมือน 
ปฏิจจวาระ.                    
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                                                อกุศลบทปญหาวาระ 
                                                         อนุโลมนัย 

                                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๒๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน       เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๒๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๔  วาระ. 
                                                     ปจจนียนัย  

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๒๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 
                                                 อนุโลมปจจนียนัย   

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๒๒๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ฯลฯ  
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                                                ปจจนียานุโลมนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๒๗]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ  
                    อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี   อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยาง   พึงนับอยางนั้น. 
       
                                           อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย   

                                              ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๒๒๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชสัญโญชน  อาศยัอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชน   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                            สัญโญชนทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                     สญัโญชนิยทุกกุสลติกะ  

                (๒๑.  สัญโญชนิยทุกะ   ๑. กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๓๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  กุศลธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม   อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ 
ฯลฯ 
              บาลีแหงโลกิยะ-โลกุตตรทุกะ  ในจูฬันตรทุกะ  มีอยางไร  แมทุกะน้ี 
ก็พึงทราบวา   มีอยางนั้น. 
              สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                              อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                  อนุโลม นัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๓๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๓๓]   ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๓๔]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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            ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม    อาศัย  
อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม     และ 
อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปน 
อสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๕.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม     และอัพยากตธรรมที่เปน 
อสัญโญชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๓๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ. 
                ทกุะน้ีเหมือนกับโลกิยะ-โลกุตตรทุกะ  ในจูฬันตรทุกะ. 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                        

                                  อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๒๓๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                    ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม      เปน 
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ  
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๔ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   

                              การยกปจจัยในปจจนยีะ 
                [๑๒๓๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากธธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๓๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๗  วาระ 
ฯลฯ  
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                                                     อนุโลมปจจนียนัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  

                [๑๒๔๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
                                                    ปจจนียานุโลมนัย 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๔๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัย   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                        สัญโญชนิยทุกกกุสลติกะ  จบ  
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                                  สัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  

             (๒๒.  สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                          กุศลบทปฏจิจวาระ  
                                             อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๒๔๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๔๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ  
                                         อนุโลมนัย   

                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๒๔๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ  
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                                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๒๔๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ-   
ปจจัย   ฯลฯ  

                                       การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓   วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๕ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                                                    ปจจนียนัย 

                                             ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๒๔๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                   คือ     โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                                  ๒.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                   คือ   โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธจัจะ    อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๔๘]  ในนเหตุปจจัย  มี   ๒  วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี  ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๕  วาระ   ฯลฯ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ   ในน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
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                                        อกุศลบทปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย    

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๒๔๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
                           ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสมัปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 

                                   ๓.  อธิปติปจจัย 
                           ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสมัปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๒๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี 
๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ 
 
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย  

                                           ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๒๕๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                     สญัโญชนสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                สัญโญชนสัญโญชนิยทุกกุสล ติกะ 

          (๒๓. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)         

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๕๓]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม   อาศัยกศุลธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม   แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๕๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๕๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม  และสัญโญ- 
ชนิยธรรม  อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิย- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ  ฯลฯ   
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                    [๑๒๕๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                ปจจนียนัย  

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๑๒๕๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                     อกุศลบทปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๕๘]  ๑. อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม  และสัญโญ- 
ชนิยธรรม    เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม    และ 
สัญโญชนิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๒๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
                                                 ปจจนียนัย   

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๖๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                            อนุโลมปจจนียนัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๒๖๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๖๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี    แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ  
                                                  อนุโลมนัย  

                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๖๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม   แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ในปญหาวาระก็ดี มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                สัญโญชนสัญโญชนิยทุกกุสลติกะ จบ  
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                                สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

        (๒๔.  สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                        อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                 อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๖๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และ 
สัญโญชนสมัปยุตตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรม 
และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                [๑๒๖๖]  ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยตุต- 
ธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ 
                               ๗.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญ- 
ชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๑๒๖๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี   ๙  วาระ   ในน 
อาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี  ๙ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจ-  
วาระ.                            
 
                                        อกุศลบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๒๖๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม      และ 
สัญโญชนสมัปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญ- 
ชนธรรม   และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๗๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                       ปจจนียนัย   

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๗๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ ฯลฯ 
                                                อนุโลมปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๒๗๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๗๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.    
                           สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                            สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกกุสลติกะ 

      (๒๕.  สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)                                                  

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 

                                       ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๒๗๔]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม     อาศยักุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม     อาศยักุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนยิธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
            ทุกะน้ีเหมือนกับโลกิยะ-โลกตุตรทุกะ  ในจูฬันตรทุกะ 
            สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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                                        อกุศลบทปญหาวาระ         
                                                อนุโลมนัย 

                                        ๑. อารัมมณปจจัย         

                [๑๒๗๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๗๗]  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๑ วาระ. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                            ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๒๗๘]  ๑.  อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยตุตสัญโญ- 
นิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย-  
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ- 
ชนิยธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ- 
ชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยตุตสัญโญ-  
ชนิยธรรม     อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ- 
ชนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยตุตสัญโญ- 
ชนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิย- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยตุตอสัญโญชนิย- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ๕.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยตุตสัญโญ-  
ชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม  และอัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนยิธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๗๙]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย 

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๘๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในน  
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ปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๕  วาระ    ในนกัมมปจจัย  
๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ    ในนวิปปยคุตปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
               สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                      อพัยากตบทปญหาวาระ 
                                                อนโุลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๒๘๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญ- 
ชนิยธรรม    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตต- 
สัญโญชนิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ       

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๔  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี  ๗ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๘๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ  
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                                                   อนุโลมปจจนียนัย                                         

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๒๘๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
                                                     ปจจนียานุโลมนัย   

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         

                [๑๒๘๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                 อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                          สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทกุกุสลติกะ จบ 
                                     สญัโญชนโคจฉกทุกกุสลติกะ จบ  
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                                          คันถทุกกุสลติกะ 

                             (๒๖.  คันถทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 

                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๒๘๖]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    อาศัยกศุลธรรม  
ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑  วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                     อกุศลบทปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 

                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๒๘๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม   อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนคันถธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                            ๒.  อกศุลธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนคันถธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                           ๓.  อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม   และอกุศลธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                           ๔.  อกุศลธรรมที่ไมใชคันถธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๘๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                         ปจจนียนัย  

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๙๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในน 
อาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓  วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี    ฯลฯ    สัมปยุตตวาระก็ดี      พึงใหพิสดารเหมือน 
ปฏิจจวาระ.  
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                                              อกุศลปญหาวาระ  
                                                  อนุโลมนัย 

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๙๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกอกุศล 
ธรรมที่เปนคันถธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ  

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๙๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                                ปจจนียนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๙๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
                                            อนุโลมปจจนียนัย   

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๒๙๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  วาระ... ฯลฯ  
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                                                ปจจนียานุโลมนัย  

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๙๕]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                           อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๙๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชคันถธรรมอาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๙๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
                                       คันถทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 433 

                                           คันถนิยทุกกุสลติกะ 

                           (๒๗. คันถนิยทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                            กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๙๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม   อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนคันถนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  กุศลธรรมที่เปนอคันถนิยธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอคันถนิยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ 
                บาลีในที่นี้เหมือนกับบาลีแหงโลกิยะ - โลกุตตรทุกะ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                         อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 

                                          ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๓๐๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม     อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

                [๑๓๐๑]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                    ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                  อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๓๐๒]       ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                      ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอคันถนิยธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอคันถนิยธรรม      เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๒-๓-๔) 
                                     ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม    และอัพยากตธรรมที่เปนอคันถ-   
นิยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๐๓]   ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                    บาลีในที่นี้เหมือนกับบาลีแหงโลกิยะ-โลกุตตรทุกะ. 
                    สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                                          คันถนิยทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                      คันถสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

               (๒๘.  คันถสัมปยุตตทุกะ   ๑.  กุสลติกะ)  

                                       กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๐๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                  อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๓๐๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม    อาศัย  
อกุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๒  วาระ. 
           ๖.  อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    และอกุศลธรรมที่เปนคันถ- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 

                                               ปจจนยีนัย  

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๐๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  ม ี๖  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                      อกุศลบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๓๐๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย 
แกอกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
ฯลฯ   
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๑๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย  
มี ๖ วาระ ฯลฯ    ในนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี  ๔  วาระ ฯลฯ    ในมัคคปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
 
                                         อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย   

                                            ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๑๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑  วาระ   ทุกปจจัย. 
                                 คันถสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ          
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                                  คันถคันถนิยทุกกุสลติกะ  

                  (๒๙. คันถคันถนิยทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                   กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๓๑๓]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม    อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม    แตไมใชคันถธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๑๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ         

                                    อนุโลมนัย   

                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๑๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม    และคันถนิย-  
ธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถนิยธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                          ๔.  อกุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม   แตไมใชคันถ- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม    แตไมใชคันถธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
                          ๗.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม    และอกุศล- 
ธรรมที่เปนคันถธรรมแตไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓  วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๑๖]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 

                                         ปจจนียนัย 
                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ         

                [๑๓๑๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                        อกุศลบทปญหาวาระ 

                                             อนุโลมนัย    

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๑๘]  ๑.  อกุศลที่ธรรมท่ีเปนทั้งคันถธรรม    และคันถนิย- 
ธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี   วาระ. 

                                         ปจจนียนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๒๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัยมี  ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                 อนุโลมปจจนียนัย  

             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๓๒๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๒๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ   ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.  
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                                  อัพยากตบทปฏิจจวาระ  

                                             อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๒๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม     แตไมใช 
คันถธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม  แตไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                 คันถคันถนิยทุกกุสลติกะ จบ  
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                                คันถคันถสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

            (๓๐. คันถคนัถสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                      อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๒๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถ- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยอกศุลธรรมท่ีเปนทั้งคันถธรรม  และคันถ- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๒๗]  ในนอธิปติปจจัยมี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                 สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจ- 
วาระ.  
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                                    อกศุลบทปญหาวาระ  

                                           อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๓๒๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม      และคันถ-  
สัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งคันถธรรม   และ 
คันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ  

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๓ 
วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย   

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ      

                [๑๓๓๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๓๓๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ  
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                                           ปจจนียานุโลมนัย  

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๓๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี    ปจจนียานุโลม-  
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.    
                                 คันถคันถสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                           คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกกุสลติกะ 

        (๓๑.  คันถวิปปยุตคันถนิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                   กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๓๓๓]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                  ๒.  กุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                                           อกุศลปฏิจจวาระ  

                                              อนุโลมนัย    

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๓๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย                         

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๓๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย                                                              
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                           ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันนิยธรรม  
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม  และอัพยากต-   
ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๓๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในวิปากปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจ- 
วาระ.                                                   
    
                                       อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๓๙]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                            ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๔๐]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  
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                                                  ปจจนียนัย  

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๔๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ 

                                               อนุโลมปจจนียนัย  

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๓๔๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัยมี ๔  วาระ... ฯลฯ 

                                              ปจจนยีานุโลมนัย   

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๔๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกกุสลติกะ จบ 
                                     คันถโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                โอฆโคจฉกะ ๑   ก็ด ี โยคโคจฉ๒ กะก็ดี  เหมือนอาสวโคจฉกทุก- 
กุสลติกะ. 
๑. มี  ๖ ทุกะ,  ๒. มี  ๖  ทุกะ  นีวรณทุกะจึงเปนอันดับท่ี  ๔๔.  
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                                                นีวรณทุกกุสลติกะ  

                                (๔๔. นีวรณทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                                กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                   อนุโลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๔๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                     การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๔๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                              อกุศลปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๔๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม  อาศัยอกศุลธรรม 
ที่เปนนีวรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนนีวรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                          ๓.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม   และอกุศลธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม    เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ                                    

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 

                                       ปจจนียนัย  

                                   ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๓๔๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม  อาศัยอกศุลธรรม 
ที่เปนนีวรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชานีวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานีวรณ  อุทธัจจนีวรณ. 
                          ๒.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชานีวรณ    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                          ๓.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนนีวรณธรรม     และอกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะนเหตุปจจัย                                                                   
           คือ  อวิชชานีวรณ   อาศัยวิจิกิจฉานีวรณ  และอุทธัจจนีวรณ    และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
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                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๔๙]  ในนเหตุปจจัย   มี   ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย    มี ๙ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   มี ๙  วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลบทปญหาวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๕๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม    เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม       

                [๑๓๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๓ 
วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ    ในฌาน- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๕๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                             อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ  

                [๑๓๕๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                            ปจจนียานุโลมนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๕๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...ฯลฯ 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๕๕]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
                                    นวีรณทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                       นีวรณิยทุกกสุลติกะ  

                        (๔๕.  นีวรณิยทุกะ ๑.  กุสลติกะ) 
                                   กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๕๗]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม   อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนนีวรณิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนีวรฌิยธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอนีวรณิยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๕๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๕๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม     อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑  วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                  อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๖๑]      ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                    ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนีวรณิยธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนีวรณิยธรรม เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                     ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม   และอัพยากตธรรมที่เปนอนีวรณิย- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
               สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                              นีวรณียทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                   นีวรณสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  

              (๔๖.  นีวรณสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     เหตุปจจัย 
                [๑๓๖๓]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
          ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                              อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                 อนุโลมนัย   

                             ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๓๖๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑  วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๓๖๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนนิวรณวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๖๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                          นีวรณสมัปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ           
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                                  นีวรณนีวรณนยิทุกกุสลติกะ 

                   (๔๗.  นีวรณนีวรณิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                        เหตุปจจยั 
                [๑๓๖๙] ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนนีวรณียธรรม   แตไมใชนีวรณ-  
ธรรม    อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนนีวรณิยธรรม   แตไมใชนีวรณธรรม 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                               

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาร.  
ในสหชาตวาวระก็ดี ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๓๗๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม   และนีวรณย- 
ธรรม      อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม   และนีวรณิยธรรม 
เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย     ม ี ๓ วาระ.  
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                  ๔.  อกุศลธรรมท่ีเปนนีวรณยธรรม แตไมใชนีวรณ- 
ธรรม   อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม   แตไมใชนีวรณธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
                  ๗. อกุศลธรรมท่ีเปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิย 
ธรรมอาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนวีรณิยธรรม   และ 
อกุศลธรรมที่เปนนีวรณยธรรมแตไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๗๒]   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี ฯ ลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                  อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๓๗๓] ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนนีวรณยธรรม    แตไมใช 
นีวรณธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมที่ปนนีวรณิยธรรม    แตไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                       นีวรณนีวรณิยทุกกุสลติกะ  จบ  
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                              นีวรณนีวรณสัมปยตุตทุกกุสลติกะ  

        (๔๘.  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๓๗๕] ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม     และนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยอกศุลธรรมท่ีเปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี  มี ๙ วาระ  ทุกปจจัย. 
                      นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                            นีวรณวปิปยุตตนีวรณิยทุกกุสลติกะ  

   (๔๙.  นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)     

                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๓๗๗]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปยุตตนีวรณิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                            ๒.  กุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                [๑๓๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒  วาระ. 
        สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
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                                            อัพยากตบทปฏิจจวาระ  

                                                 อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๗๙]    ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                                    ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิย- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิย- 
ธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม   และ 
อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  ฯลฯ 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๘๐]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสติกะ  จบ 
                                      นีวรณโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ                                                                          
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                                         ปรามาสทุกกุสลติกะ 

                        (๕๐. ปรามาสทกุะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                          กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                            ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๓๘๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยกุศลธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๘๓]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนปรามาสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                              ๒.  อกุศลธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม   อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๒-๓-๔) 
                             ๕.  อกศุลธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  อาศัยอกุศล 
ธรรมที่เปนปรามาสธรรม    และอกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๕  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ. 

                                          ปจจนียนัย   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๘๕]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี  ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕  วาระ ฯลฯ 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                       อกุศลบทปญหาวาระ 

                                             อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๘๖]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๓๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                          อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ   

                                            อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๘๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
                                   ปรามาสทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 466 

                                        ปรามัฏฐทุกกุสลติกะ  

                      (๕๑.  ปรามัฏฐทกุะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                         กุศลบทปฏจิจวาระ  

                                           อนุโลมนัย  

                                           เหตุปจจัย 
                [๑๓๙๐]   ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนปรามัฏฐธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  กุศลธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม  อาศยักุศลธรรม 
ที่เปนอปรามัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๙๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
 

                                   อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย       

                                           ๑.  เหตุปจจัย  
                [๑๓๙๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
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                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๓๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                    ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 

                                         อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๙๔]   ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๒-๓-๔) 
                                  ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม    และอัพยากตธรรมที่เปนอปรา- 
มัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๑๓๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  
ฯลฯ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                        ปรามัฏฐทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                       ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

                  (๕๒.  ปรามาสสัมปยุตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                           กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๙๖]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                               ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๓๙๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  อาศัย  
อกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ    ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๐๐]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ     ในนอธิปติปจจัย   ม ี ๒  วาระ 
ใจปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                อกุศลบทปญหาวาระ        

                                    อนุโลมนัย   

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๐๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   ฯลฯ 
                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม    เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม      ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย                                    
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                                             การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๐๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๔  วาระ. 
                ในวาระทามกลาง   และในวาระเบ้ืองปลายเปนอารัมมณาธิปติ 
                ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ    ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี 
๒ วาระ    ในอาหารปจจัย  ม ี๒ วาระ ฯลฯ    ในมคัคปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.                  
 
                                              อัพยากตบทปฏิจจวาระ  

                                                      อนุโลมนัย 
                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๐๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม    เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                       การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.                                                        
               ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                       ปรามาสสัปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                      ปรามาสปรามัฏฐทุกกุสลติกะ  

                   (๕๓.  ปรามาสปรามัฏฐทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 
                [๑๔๐๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม      แตไมใช 
ปรามาสธรรม     อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม     แตไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระกด็ี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
            
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๔๐๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม    แตไมใช 
ปรามาสธรรม   อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งปรามาสธรรม   และปรา- 
มัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                   ๒.  อกุศลธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใชปรา-  
มาสธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาส- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                   ๕.  อกุศลธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใชปรา- 
มาสธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม  และปรามฏัฐ- 
ธรรม  และอกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕  วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                อกุศลบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย   

                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๐๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใชปรา- 
มาสธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใช 
ปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                       การนับจาํนวนวาระในอนุโลม     

                [๑๔๑๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                   อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น.    
 
                                           อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                 อนุโลมนัย   

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๑๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปรมัฏฐธรรม     แตไมใช 
ปรามาสธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตาวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
                              ปรามาสปรามัฏฐทุกกุสลติกะ  จบ                          
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                                      ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลติกะ 

             (๕๔.  ปรามาสวิปปยตุตปรามฏัฐทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                                กุศลบทปฏิจจวาระ  

                                                    อนโุลมนัย   

                                                  ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๔๑๓] ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                               ๒.  กศุลธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒ วาระ. 
                เหมือนกับโลกยิโลกุตตรทุกะ. 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                         อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๑๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                ในปจจัยทั้งปวง  ม ี๑  วาระ 
 
                                     อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๑๖]   ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตต  ปรามัฏฐธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐ-         
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ. 
                                ๕.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม  
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และอัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                 เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                          ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลติกะ  จบ 
                              ปรามาสโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ          
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                                           สารัมมณทุกกุสลติกะ  

                          (๕๕.  สารัมมณทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                           กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๔๑๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ในสปัปจจยทุกะ กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  เกิดข้ึน  ฉันใด   ในสารัมมณทุกะพึงให 
พิสดารฉันนั้น.  
                       
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๑๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               ในสปัปจจยทุกะ      อกุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม  เกิดข้ึน  ฉันใด  ในสารมัณทุกะ 
พึงใหพิสดารฉันนั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 479 

                                    อพัยากตบทปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๒๐]    ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม     เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                                 ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖)                                                 
                               ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม     และอัพยากตธรรมที่เปนอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๒๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๙  วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 

                                          ปจจนียนัย   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๒๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
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มี ๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย มี ๒ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ     ในนสัมปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี   ๓  วาระ  ในโน  
วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         
                                           อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                                อนุโลมนัย  

                                                 เหตุปจจัย 
                [๑๔๒๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แตอัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๔๒๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรมดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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                                         ๓.  อธิปติปจจัย  

                [๑๔๒๕]   ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                 มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ  มี ๓ 
วาระ. 
                                 ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                 มอียางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ฯลฯ   

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๒๖]  ในเหตุปจจัย  ที่ ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔  วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในสหชาต- 
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนิสสยปจจัย  ๗ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัยย มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ    ในปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
วิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ ในสัมปยตุตปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
                                สารมัมณทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        จิตตทุกกุสลติกะ 

                        (๕๖. จิตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ)          

                                     กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๔๒๗]  ๑.  กุศลธรรมทีไ่มใชจิต   อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนจิต 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  กุศลธรรมทีไ่มใชจิต  อาศัยกุศลธรรมท่ีไมใชจ่ิต 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๓.  กุศลธรรมที่เปนจิต   อาศัยกุศลธรรมท่ีไมใชจิต 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๔.  กุศลธรรมที่เปนจิต     และกุศลธรรมที่ไมใชจิต 
อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๕.  กุศลธรรมทีไ่มใชจิต   อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนจิต 
และกุศลธรรมท่ีไมใชจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๒๘]  ในเหตุปจจัย   มี ๕  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ  
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                                          ปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๔๒๙]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๕ 
วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ   ในน 
กัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย มี 
๕  วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                       กุศลบทปญหาวาระ  

                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๔๓๐]     ๑.  กุศลธรรมทีไ่มใชจิต     เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๒.  กุศลธรรมทีไ่มใชจิต     เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ที่เปนจิต  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๓.  กุศลธรรมทีไ่มใชจิต     เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ที่เปนจิต  และกุศลธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี ๙ วาระ  
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ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๓   วาระ ฯลฯ    ใมมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  

                                          ปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๓๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๔๓๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ...  ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๔๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
              อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                                        
                                         อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๓๕]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชจิต   อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
จิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                          ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยอกุศลธรรมทีไ่มใช  
จิต  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย                                           
                          ๓.  อกุศลธรรมที่เปนจิต   อาศัยอกุศลธรรมทีไ่มใช 
จิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                        
                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนจิต และอกุศลธรรมท่ีไมใชจิต 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อกุศลธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
จิต  และอกุศลธรรมท่ีไมใชจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                พึงกระทําใหเหมือนจิตตทุกกุศลบท   แมในนเหตุปจจัย. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                              
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๓๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชจิต   อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                  ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชจิต    อาศัยอัพยากตธรรม  
ที่ไมใชจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                 ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนจิต    อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                 ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนจิต    และอัพยากตธรรม 
ที่ไมใชจิต  อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชจิต  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
                 ๕.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชจิต     อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนจิต  และอัพยากตธรรมท่ีไมใชจิต   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๓๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ. 

                                        ปจจนียนัย  

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๓๙]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี  ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ 
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๕  วาระ  ในนอินทรยิ- 
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ   ในโนวิคต  
ปจจัย  มี ๕  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                        อัพยากตบทปญหา วาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๔๐]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชจิต   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                  พึงใหพิสดารเหมือนจิตตทุกกุศลบท. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย มี  ๕ 
วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                                        จิตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                          เจตสิกทุกกสุลติกะ 

                           (๕๗. เจตสิกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                               ปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๔๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม    อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                          ๒.กุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม     และกุศลธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม   อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                         
                          ๔.กุศลธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม     อาศัยกุศลธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                       
                          ๕.กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนเจตสิกธรรม     และกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๕  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย                                             

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๔๔]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๕ 
วาระ ฯลฯ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
 
                                     กศุลบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                        เหตุปจจยั 
                [๑๔๔๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม เปนปจจัยแกกุศล 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย    ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔๖]  นเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ.                      
           วาระตน  มี ๓ วาระ  เปนสหชาตาธิปติ 
           วาระทามกลาง มี   ๓  วาระ     เฉพาะวาระทามกลางเทาน้ัน       เปน 
สหชาตาธิปติ  
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                    ในอนันตรปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกมัมปจจัย  มี ๓   
วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ   ในฌานปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี  ๕  วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ-  
 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                                          

                [๑๔๔๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  อาศัยอกศุลธรรม 
ที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  และอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม   อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           ๕.  อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนเจตสิกธรรม    และอกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม    เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
            กุศลนัยพึงทําฉันใด แมในเหตุปจจัย  พึงทําฉันนั้น. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                     อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                         เหตุปจจยั 
                [๑๔๔๙]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม  และอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม- 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม      อาศัย  
อัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม     เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม     และอัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในปุเรชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย   

                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๕๑]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  พึงทําหัวขอปจจัยทั้งปวง ฯลฯ  ในนกัมมปจจัย 
มี  ๔  วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในน- 
อินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๖ วาระ    ในนมคัคปจจัย มี  ๙ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร.     
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                                        อัพยากตบทปญหา วาระ 

                                                อนุโลมนัย         

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๕๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ  เปนสหชาตาธิปติ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙  วาระ ในนิสสย-  
ปจจัย มี ๙  วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี  ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี  ๓  วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙  วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอัตถปิจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ 
                                        เจตสิกทุกกุสลติกะ  จบ                 
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                                      จติตสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  

                   (๕๘.  จิตตสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                           กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๕๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๕๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๔๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
             ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
  
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ  

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๕๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    และ 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปน 
จิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๖.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม     และ  
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปน 
จิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    และอัพยากตธรรมท่ีเปน 
จิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๘.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    และอัพยากตธรรมท่ีเปน 
จิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๙.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    และ 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปน 
จิตตสัมปยุตตธรรม    และอัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ในปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ     ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 497 

                                               ปจจนยีนัย   

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๖๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในน 
กัมมปจจัย มี ๒ วาระ     ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ   โนนอาหารปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ 
วาระ ฯลฯ 
                สหชาตวาระเปนตน    พึงใหพิสดาร. 
                          
                                   อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                          เหตุปจจยั 
                [๑๔๖๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปน 
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม      ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                                  ๒.  อารัมมปจจัย 
                [๑๔๖๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม    เปน 
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  
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                ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตวิปปยุตตธรรม     เปน  
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  เปนอารัมมณาธิปติ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัยมี ๗ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี 
๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ  ในอินทรยิ- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในมคัคปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี  ๑ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ 
                                จิตตสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 499 

                                       จิตตสังสัฏฐทุกกุสลติกะ  

                       (๕๙.  จิตตสังสัฏฐทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                       กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๔๖๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๖๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                      อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๔๖๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๔๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
              ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                     อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๖๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                                            
                                 ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม     และอัพยากตธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                        การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                [๑๔๖๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                  เหมือนกับจิตตสัมปยุตตทุกะอัพยากตบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                        จิตตสังสัฏฐทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                      จติตสมุฏฐานทุกกุสลติกะ  

                      (๖๐.  จิตตสมุฏฐานทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                          กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๗๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และกุศล- 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และกศุลธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๗๑]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๔๗๒]  ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ     ในน 
วิปปยุตตปจจัย มี ๕  วาระ. 
                 สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
 
                                    กศุลบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๗๓]  ๑.  กศุลธรรนท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัย 
แกกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๗๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี  ๙  วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๕ 
ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคต 
ปจจัย มี ๕ วาระ                
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                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ  

                                           อนุโลมนัย   

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๔๗๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตสมุฏฐานธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                          ๔.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
อกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๕.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตต- 
สมฏุฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           เหมือนกับกุศลบท 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 505 

                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย    

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๗๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                     
                                  ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                        
                                  ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และอัพยากตธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๕  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 

                                        ปจจนียนัย  

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๗๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนวิปาก-  
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ปจจัย มี ๖ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๖ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                        อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๘๐]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     เปน 
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   ฯลฯ                         

                                        ๒.  อารัมมณปจจัย   

                [๑๔๘๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปน 
ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ฯลฯ  

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๘๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง มี  
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๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ใน  
อาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓  วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ (ธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรมเปนมูล 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      พึงเติมกวฬกีาราหาร, 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมเปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม     ก็เติมกวฬีการาหาร     คือเติมกวฬีการาหารในปจจัยสงเคราะห 
[ฆฏนา]  ทามกลาง) ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ (เปนรูปชีวิตินทรีย ๑ วาระ) 
ในฌานปจจัยมี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย มี ๕ 
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.          
                             จิตตสมุฏฐานทุกกุสลติกะ จบ  
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                                                 จิตตสหภุทุกกุสลติกะ 

                                 (๖๑. จิตตสหภุทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                                 กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                    อนโุลมนัย   

                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๘๓]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  กุศลธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม    อาศัยกศุล- 
ธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม   และกุศลธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                          ๔.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๕.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนจิตตสหภูธรรม  และกุศลธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๔๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๕  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕  วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                       อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๔๘๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม   อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                                  ๔.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๕.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม   อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม    และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๘๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                    อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๔๘๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                  ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                                  ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   อาศัยอัพ- 
ยากตธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และอัพยากตธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                 บาลี ๓ อยางที่มีเจตสิกทุกะเปนมูลฉันใด    บาล ี ๓  อยางแมเหลาน้ี  
พึงทําฉันนั้น, 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                              จิตตสหภูทุกกุสลติกะ จบ  
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                                     จติตานุปริวัตติทุกกุสลติกะ 

                     (๖๒. จิตตานุปริวตัติทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๔๘๙]          ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                      ๔.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศล- 
ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                    ๕.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรมอาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม   และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตานุปริ- 
วัตติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                             

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๙๑]          ๑.  อกุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม     อาศยั 
อกุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                       ๔.  อกุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                     ๕.  อกุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม    อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม     และอกุศลธรรมทีไ่มใช 
จิตตานุปริวัตติธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                        อัพยากตบทปฏิจจ วาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๙๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                                                        ฯลฯ   

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                เหมือนเจตสิกทุกะ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                    จิตตานุปริวัตติทุกกุสลติกะ จบ  
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                              จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลติกะ 

              (๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                          กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                [๑๔๙๕]          ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                     ๒.  กุศลธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุ 
ปจจัย                                    
                                     ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
กุศลธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยกุศลธรรมท่ีเปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                    ๔.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย 
กุศลธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                    ๕.  กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และกุศลธรรมทีไ่มใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 515 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๔๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                  เหมือนกับเจตสิกทุกะกุศลบทในมหันตรทุกะ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๙๗]   ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                ๔.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                ๕.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และอกุศลธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๔๙๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ 
                   เหมือนกับเจตสิกทุกะอกุศลบท. 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๙๙]   ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรม  
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ. 
                                ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานุธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                               ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม       
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                                                            
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๕๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอาเสวน- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                             ปจจนยีนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๐๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนมัคคปจจัย มี ๙  วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๖ วาระ  ในนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                     อพัยากตบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๐๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 518 

                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
                [๑๕๐๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ (เปนสหชาตาธิปติ  ในที่นี้มี  ๖ วาระ) ในอนันตร- 
ปจจัย มี ๙  วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี  ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย มี  ๙ วาระ  ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี  ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                             ปจจนยีนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๐๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๕๐๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย    

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๕๐๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                    อนุโลมนัยกด็ี  ปจจนียนัยก็ดี  อนโุลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี   แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                            จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลติกะ จบ          
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                                  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทกุกุสลติกะ  

             (๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                          กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๐๗]    ๑.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๕.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม และกุศลธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
              สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                           อกุศลบทปฏิจจ วาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย                                                 

                [๑๕๐๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรมเกิดข้ึนเพราะ 
เหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.                                                     
                                ๔.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                              ๕. อกศุลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม   และอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ฯลฯ 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๑๐]  ในเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๕  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                           อัพยากตบทปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๑๑]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู- 
ธรรม     อาศยัอัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            เหมือนกับ  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะอัพยากตบท. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลติกะ  จบ  
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                           จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลติกะ  

        (๖๕  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปรวิัตติทุกะ ๑. กุสลติกะ) 
                                            กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๕๑๓]   ๑.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม      อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.                                        
                                  ๔.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ- 
วัตติธรรม   อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                
                                 ๕.  กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม    อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
และกุศลธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๑๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๕  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.   
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                                           อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย  

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๑๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ- 
วัตติธรรม    อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๑๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๕  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                           อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                  อนุโลมนัย   

                                                ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๕๑๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ- 
วัตติธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม      

                [๑๕๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                  เหมือนกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  อัพยากตบท. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                        จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลติกะ          
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                                    อชัฌัตติกทุกกุสลติกะ 

                     (๖๖. อัชฌัตติทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                    กศุลบทปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๕๑๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนอัชณัตติกธรรม อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  กุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และกุศลธรรม 
ที่เปนพาหิรธรรม   อาศัยกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                           ๕.  กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม    และกุศลธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
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                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

                [๑๕๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
            เหมือนกับจิตตทุกะ 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.    
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๒๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม  อาศัยอกศุลธรรม 
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย              
                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม  อาศัยอกศุล- 
ธรรมที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม     และอกุศล- 
ธรรมที่เปนพาหิรธรรม  อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม  เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                       
                           ๕.  อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม    และอกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                                   
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๕๒๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
            เหมือนกับจิตตทุกะ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                               อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย   

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๒๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัชฌัตติธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                           ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และอัพยากตธรรมที่เปนพาหริ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๒๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๕ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๕ วาระ ฯลฯ   ในอัญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ   ในนิสสย-  
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ปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๕  วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  

                                          ปจจนียนัย 
                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๒๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัยมี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย มี 
๙  วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโน-  
วิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๒๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ   
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ  อัชฌัตติกธรรมเปนปจจัยแกพาหิรธรรม    เปน 
สหชาตาธิปติ,  แมในวาระทามกลาง  ๓  วาระ  ก็เปน  สหชาตาธิปติ   ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๙  วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๙  วาระ  เปนอารัมมณปุเรชาตะบาง   เปนวัตถุปุเรชาตะบาง 
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในกมัมปจจัย มี 
๓  วาระ อัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม 
ที่เปนพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย  
มี  ๙  วาระ  ในอาหารปจจัย มี  ๙  วาระ   ไดกวฬกีาราหาร  ทั้ง ๓  วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย มี  ๙  วาระ  รูปชีวิตินทรียได  ๓  วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี  ๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                       อัชฌัตติกทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        อุปาทาทุกกุสลติกะ 

                        (๖๗. อุปาทาทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๒๘]  ๑.  กุศลธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม  อาศัยกุศลธรรม  
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑  วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๓๐]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                      
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม         

                [๑๕๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๓๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทาธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔. อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม  และอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม  และอัพยากตธรรมท่ีไมใชอุปาทา- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                      



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 533 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๕๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๕ วาระ  ฯลฯ    ในปเุรชาตปจจัย  มี  ๑  วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ    ในกัมมปจจัย มี  ๕  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 

                                             ปจจนยีนัย   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๓๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในน- 
กัมมปจจัย มี ๓  วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ     ในนอาหารปจจัยมี ๓ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี  ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี ๓ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                                       
                                   อัพยากตบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๕๓๕]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๑๕๓๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                           ๒.อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๒ วาระ. 

                                ๓.  อธิปติปจจัย                

                [๑๕๓๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
            ในวาระแรกไดอธิปติปจจัยทั้ง  ๒  อยาง   ในอีก  ๒  วาระ   ไดแก 
สหชาตาธิปติปจจัย  ฯลฯ 

                                ๘.  นิสสยปจจัย 
                           ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   ฯลฯ  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๓๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย 
มี  ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ.  
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                                         ๙.  อุปนสิสยปจจัย  

                [๑๕๓๙]          ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                       ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มี ๒ วาระ. 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  (ตอ) 
                [๑๕๔๐]  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๖ วาระ  ในอินทรยิ- 
ปจจัย มี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙  วาระ. 
                                    อุปาทาทุกกุสลติกะ จบ  
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                                     อปุาทินนทุกกุสลติกะ  

                (๖๘.  อุปาทนินทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      กศุลบทปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๕๔๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๔๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
            เหมือนกับสัปปจจยทุกะกุศลบท. 
 
                                   อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย   

                                  ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๕๔๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศยัอกุศล- 
ธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๕๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                               อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย   

                               ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๕๔๕]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม      เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม  และอัพยากตธรรมที่เปนอนุปา- 
ทินนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอุปาทินนขันธ  และมหาภูตรูป- 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ ฯลฯ    ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ  

                                           ปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๔๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๔  วาระ ในนปจฉาชาต 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๒  วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ   ในน- 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๔  วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
            สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร 
 
                                อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๕๔๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม      ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๑-๒-๓)                                                 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ                



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 539 

                                        ๓. อธิปติปจจัย                 

                           ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  มี ๑  วาระ. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๔  วาระ 
คือในอุปาทาทินนมูลกะ  มี  ๒ วาระ ในอนุปาทินนมูลกะ มี ๒ วาระ ในอธิปติ- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔  วาระ. 

                                ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
                [๑๕๕๐]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
            ม ี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
มี ๒  วาระ. 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม      ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ. 
            เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   อยางเดียว  ปจจัยสงเคราะห    (ฆฏนา) 
มี ๒ วาระ  เปนอารัมมณปุเรชาตะบาง   เปนวัตถปุุเรชาตะบาง  มี ๖ วาระ.  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  (ตอ) 
                [๑๕๕๑]  ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๖  วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๔ 
วาระ  ในอาหารปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี ๔  วาระ   ในฌาน- 
ปจจัย มี ๔ วาระ   ในมัคคปจจัย ม ี๔ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในนตัถิปจจัย  มี  ๔   
วาระ ในวิคตปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๕๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย   

               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๕๕๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔  วาระ... ฯลฯ 

                                       ปจจนียานุโลมนัย  

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม         

                [๑๕๕๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
                                       อนุปาทินนทุกกุสลติกะ  จบ          
                                         มหันตรทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                           อุปาทานทุกกุสลติกะ 

                             (๖๙.  อุปทานทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                           กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๕๕๕]  ๑.  กุศลธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                               อกุศลปฏิจจวาระ   

                                                 อนุโลมนัย   

                                                ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๕๕๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                               ๒.  อกุศลธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่เปนอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               ๓.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม    และอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม      อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               ๔.  อกุศลธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                               ๗.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอุปาทานธรรม      และอกศุลธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๕๘]  ในเหตุปจจัย    มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 

                                          ปจจนียนัย 
                                    ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๑๕๕๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๕๖๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙  วาระ ฯลฯ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี  ๙ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                   สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
 
                                       อกุศลบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๖๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

                [๑๕๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวาระท่ีมีธรรมท่ีไมใชอุปาทานเปนมูล  มี ๑ วาระ 
เปนสหชาตาธิปติ   ในอนนัตรปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในนิสสยปจจัย  มี   ๙ 
วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในธรรมท่ีมีธรรมท่ีไมใชอปาทานเปนมูล   ในอาหาร 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  
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ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอัตถิปจจัย  
มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                                         
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย   

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๖๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                        อุปาทานทุกกุสลติกะ จบ  
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                                       อุปาทานิยทุกกุสลติกะ  

                     (๗๐.  อุปาทานิยทุก  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      กศุลบทปฏิจจวาระ                                  

                                        อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๕๖๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม    อาศัยกุศล-    
ธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                                ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๖๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัยมี  ๒ วาระ. 
                   เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะกุศลบท 
                   สหชาตวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                          อกุศลบทปฏิจจ วาระ 

                                             อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๖๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๖๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                    อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๖๙]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม  อาศัย  
อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                 
                      ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม     และ 
อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม      อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปน 
อนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ๕.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม      และอัพยากตธรรมที่เปน 
อนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๒   วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                  เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะอัพยากตบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                อุปาทานิยทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                  อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  

          (๗๑.  อุปาทานสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย  

                                          ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๕๗๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๗๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี มี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                            อกุศลปฏจิจวาระ   

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๕๗๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                          ๔.อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัย  
อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   
มี ๒ วาระ   (วาระที่  ๔-๕) 
                           ๖.อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    และอกุศลธรรมที่เปน 
อุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๗๔]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖ วาระ. 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๖  วาระ. 

                                ปจจนียนัย  

              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๗๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี  ๖ วาระ 
ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
            สหชาตวาระเปนตน  พึงใหพิสดาร.  
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                                   อกศุลบทปญหาวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๕๗๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยและอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.                   
                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรม   ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ 
                           ๖.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  และ 
อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๗๗]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ   ในวาระท่ีมีอุปาทานสัมปยุตตธรรมเปนมูล  ม ี๓ 
วาระ  เปนสหชาตาธิปติ  ในวาระท่ีมีอุปาทานวิปปยุตตธรรม มี ๑ วาระ   ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๙  วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๙  วาระ     ในกัมมปจจัย 
มี  ๔  วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี  ๔  วาระ    ใน 
ฌานปจจัย มี  ๔  วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ 
วาระ  ใน  อัตถิปจจัย  มี  ๖ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๖ วาระ.  
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                                        อัพยากตบทปฏิจจ วาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๕๗๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะ  
เหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๗๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                    อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลติกะ จบ  
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                                อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลติกะ  

                (๗๒. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                       กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๘๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม  แตไมใช                           
อุปาทานธรรม    อาศัยกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม  แตไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๑  วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑  วาระ  ทุกปจจัย  
                                   อกศุลบทปฏิจจวาระ    

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๘๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทา- 
นิยธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม  และอุปาทานิย- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)           



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 553 

                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม     แตไมใช  
อุปาทานธรรม    อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม   แตไมใช 
อุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                           ๕.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม     และ         
อุปาทานิยธรรม     อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม    และ 
อุปาทานิยธรรม   และอกศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม   แตไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                  บาลีนี้เหมือนกับอุปาทานทุกอกุศลบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
     
                                   อัพยากตบทปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย  

                                          เหตุปจจยั 
                [๑๕๘๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม   แตไมใช 
อุปาทานธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานิยธรรม  แตไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
                                อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลติกะ  จบ  
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                        อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

        (๗๓. อุปทานอุปาทานสมัปยุตตทุกะ ๑  กุสลติกะ)  

                                      อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๘๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม  และ 
อุปาทานสัมปยุตตธรรม     อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทั้งอุปาทานธรรม 
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                            ๔.  อกศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    แต 
ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชอุปาทานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                            ๗.  อกศุลธรรมท่ีเปนทั้งอุปาทานธรรม  และ 
อุปาทานสัมปยุตตธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม 
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม       และอกุศลธรรมที่เปนอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม  แตไมใชอุปาทานธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓  วาระ.  
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                                       การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                [๑๕๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                 บาลีนี้เหมือนกับอุปาทานทุกะอกุศลบท. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
                                  อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                         อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกกุสลติกะ 

        (๗๔. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                         กุศลบทปฏจิจวาระ  

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๕๘๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิย- 
ธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิย- 
ธรรม     อาศยักุศลธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๘๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๒  วาระ. 
            เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะกุศลบท. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                                    อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                                           อนุโลมนัย   

                                                       ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๕๙๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิย- 
ธรรม   อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                       
                                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                      อนุโลมนัย                                

                                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๙๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิย- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒. อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา- 
นิยธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิย- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                               ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิย- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม  
และอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                   เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะอัพยากตบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                        อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกกุสลติกะ จบ 
                                อุปาทานโคจฉกกุสลติกะ   จบ  
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                                     กิเลสทุกกุสลติกะ 

                        (๗๕. กิเลสทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                   กุศลบทปฏิจจวาระ         

                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๕๙๓]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม    อาศัยกศุลธรรม 
ที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
  

                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๕๙๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนกิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๒-๓)  
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           ๔.  อกุศลธรรมทีไ่มใชกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรม  
ที่ไมใชกิเลสธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระท่ี 
๔-๕-๖) 
           ๗.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม   อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนกิเลสธรรม และอกุศลธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 

                                  ปจจนียนัย   

                               ๑. นเหตุปจจยั 
                [๑๕๙๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนกิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยวิจิกิจฉา     โมหะท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยอุทธัจจะ. 
                          ๒.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะอาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                          ๓.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม   อาศัยอกุศลธรรม  
ที่เปนกิเลสธรรม     และอกุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะนเหตุปจจัย 
                          คือ  โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหคตดวยอุทธัจจะ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๙๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                  สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
 
                               อกุศลบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                                ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๕๙๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม      เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๖๐๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๙ วาระ   ในวาระทามกลาง ๓ วาระ    เปนสหชาตาธิปติ 
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๓ 
วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙  วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคต 
ปจจัย มี  ๙ วาระ. 
              
                                         อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๐๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                     

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๖๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
                                           กิเลสทุกกสุลติกะ  จบ  
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                                        สังกิเลสิกทุกกุสล ติกะ 

                        (๗๖. สังกิเลสิกทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๐๓]        ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสังกิเลสิกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                     ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนอสังกิเลสิกธรรม    อาศัยกุศล 
ธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                  เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะกุศลบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.                
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                                                  อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                                      อนุโลมนัย                 

                                                   ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๐๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                            อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย                

                                             ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๖๐๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม         อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                           ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม      อาศัย  
อัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม    และอัพยากตธรรมที่เปนอสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                   เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะอัพยากตบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                       สังกิเลสิกทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                 สังกิลิฏฐทุกกุสลติกะ 

                (๗๗.  สังกิลิฏฐทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                  กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๐๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๖๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย   

                                        เหตุปจจยั  

                [๑๖๑๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๖๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                          อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย  

                                              ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๖๑๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๑๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                     สงักิลิฏฐทุกกสุลติกะ จบ  
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                                               กิเลสสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

                            (๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ  ๑. กสลติกะ)  

                                                 กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                     อนุโลมนัย 
                                                   ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๑๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนกเิลสวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๑๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
 
                                                อกุศลบทปฏิจจวาระ    

                                                    อนโุลมนัย  

                                                 ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๖๑๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม    อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี  ๑  วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                             อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                   อนุโลมนัย   

                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๑๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                     การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                        กิเลสสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                 สังกิเลสสังกิเลสิกทุกกุสลิกะ  

            (๗๙.  สังกิเลสสังกิเลสิกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                     กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๖๒๑] ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลส- 
ธรรม   อาศัยกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
 
                               อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๖๒๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม  และสงักิเลสิก- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม    และสังกิเลสิกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ.  
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                          ๒.  อกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม      แตไมใช  
กิเลสธรรม  อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลส- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                           ๕.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม  และสังกิเลสิก- 
ธรรม   อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม   และสังกิเลสิกธรรม 
และอกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม  เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๒๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี  ๙  วาระ. 
                  เหมือนกับกิเลสทุกะอกุศลบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๒๕]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม    แตไมใช 
กิเลสธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม    แตไมใช 
กิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

                [๑๖๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑  วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                      สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ ปญหาวาระ   มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                       สังกิเลสสังกิเลสิกทุกกุสลติกะ  จบ          
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                                        กิเลสสังกิลิฏฐทุกกุสล ติกะ  

                            (๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                           อกุศลบทปฏิจจวาระ         

                                                   อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๒๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม   และสังกิลิฏฐ- 
ธรรม     อาศยัอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม    และสังกิลิฏฐธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม แตไมใชกิเลส- 
ธรรม   อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                           ๗.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม   และสังกิลิฏฐ- 
ธรรม     อาศยัอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม    และสังกิลิฏฐธรรม 
และอกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๖๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
            เหมือนกับกิเลสทุกะอกุศลบท. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                        กิเลสสังกลิิฏฐทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                   กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

               (๘๑.  กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๒๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม      และกิเลส-  
สัมปยุตตธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม   และกิเลส- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                                 ๔.  อกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
กิเลสธรรม   อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนกิเลสสัมปยุตตธรรม   แตไมใช  
กิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                                 ๗.  อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม     และกิเลส- 
สัมปยุตตธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม    และกิเลส- 
สัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
กิเลสธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙   วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                    เหมือนกับกิเลสทุกะอกุศลบท. 
                    ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                             กิเลสกเิลสสัมปยุตตทุกกุสลิกตะ  จบ  
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                             กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลติกะ 

    (๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                   กุศลบทปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๖๓๑]          ๑.  กุศลธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                    ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                 เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะกุศลบท. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั                                                        

                [๑๖๓๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิก- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิก- 
ธรรม     อาศยัอัพยากตธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ  (วาระที่  ๒-๓-๔) 
                           ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิก- 
ธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม  และ 
อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
            เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะอัพยากตบท. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                       กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลติกะ จบ 
                                กิเลสโคจฉกทุกกุสลติกะ จบ 
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                                          ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลติกะ  

                     (๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   ๑.  กุสลติะ) 
                                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                อนุโลมนัย  

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๓๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม            

                [๑๖๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                            อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                 อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๓๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย          
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                           ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย                                                

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๓๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                  ปจจนียนัย  

                             ๑. นเหตุปจจัย         

                [๑๖๓๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะนเหตุปจจัย 
คือ  โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา 
                           ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เกิดข้ึน    เพราะ 
นเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๖๔๐]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ   ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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                              อกุศลบทปญหาวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๔๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                          ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปน 
ปจจัยแกอกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในธรรมท่ีเปนทัสสนธรรม  ม ี ๑  วาระ ในธรรมท่ีไมใชทัสสนธรรม ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในธรรมท่ีมีทัสสนธรรมเปนมูล  ม ี ๑ วาระ  ใน 
ธรรมที่ไมใชทัสสนธรรม มี ๒  วาระ  คือ  อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตา- 
ธิปติ  แตเปนอารัมมณาธิปติ  มี ๑ วาระ    ในอนนัตรปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
ในธรรมท่ีมทีัสสนธรรมเปนมูล  ม ี๑ วาระ   ในธรรมท่ีไมใชทสัสนธรรม  มี 
๑ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย มี 
๒ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน 
อัตถิปจจัย มี ๒ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๒ 
วาระ.                               
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                                        อัพยากตบทปฏิจจ วาระ 

                                              อนุโลมนัย        

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๔๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย                                                         

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                              ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลติกะ  จบ          
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                                     ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกะ  

             (๘๔.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                          กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย   

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๖๔๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
กุศลธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๖๔๖]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
 
                                       อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๔๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๔๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                   เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพทุกะอกุศลบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                      
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๔๙]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
                                        ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ 

          (๘๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                         กุศลบทปฏจิจวาระ   

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๕๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
     
                                           อกุศลบทปญหาวาระ 

                                                อนุโลมนัย   

                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๕๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                         ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                         ๔.  อกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๖๕๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                   ในธรรมท่ีไมใชทัสสนธรรม  มี ๒ วาระ  มีปจจัยสงเคราะห ๑. 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๖ 
วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 
                                             ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๖๕๖]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ  
นเหตุปจจัย 
                                ๒.  อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะนเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๖๕๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ 
ฯลฯ  ในนกมัมปจจัย มี ๔  วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๖ วาระ. 
                   สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
        
                                     อกุศลบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๕๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  
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                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในธรรมท่ีเปนทัสสนธรรม ม ี๑ วาระ   ในธรรม 
ที่ไมใชทัสสนธรรม ม ี๒ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตร-  
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในอาเสวนปจจัย   มี ๙  วาระ    ในกัมมปจจัย มี  ๔ วาระ    ในอาหาร- 
ปจจัย มี ๔  วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๔ วาระ  ฯลฯ  ในสัมปยตุตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ 
 
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๖๐]  ๑.  อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ  

             (๘๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                              กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๖๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๖๔]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย                  
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                          ๒.  อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม         
อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๖๕]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
            เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะอกุศลบท. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                              อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย         

                                ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๖๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม     อาศยัอัพยากตธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑   วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                    ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ          
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                                        สวิตักกทุกกุสลติกะ 

                      (๘๗.  สวิตักกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)          

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         
                [๑๖๖๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม    อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนสวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                 
                          ๓.  กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม    และกุศลธรรม 
ที่เปนอวิตักกธรรม    อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                 
                           ๕.  กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๖.  กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสวิตักกธรรม    และกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๖ วาระ  
ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 

                                                ปจจนียนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๖๗๐]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัยมี  ๖ วาระ 
ฯลฯ ในนกัมมปจจัยมี ๔ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                         กุศลบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๗๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม  เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                           ๒.   กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนอวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                           ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  และกุศลธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย                
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            ๔.  กศุลธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม  เปนปจจัยแกกุศล-  
ธรรมที่เปนอวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๖๗๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรมเปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                            ๔.  กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศล 
ธรรมที่เปนอวิตักกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                            ๗.  กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  และกุศลธรรม- 
ที่เปนอวิตักกธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๔  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๙ วาระ    ในเบื้องปลาย  ๓  วาระ   เปน   สหชาตาธิปติ 
ในอวิตักกธรรม ม ี๑ วาระ  เปนสหชาตาธิปติ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ 
ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ในอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ  ในอินทรยิปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๖ 
วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๖ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๖ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๖๗๔]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๖๗๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔  วาระ... ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๖๗๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ...  ฯลฯ 
                พึงใหพิสดารเหมือนปญหาวาระในกุสลติกะ. 
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๗๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย          
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                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม    อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  และอกุศลธรรม 
ที่เปนอวิตักกธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม   เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสวิตักกธรรม    และอกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย 
                                      ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๖๗๙]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอวิตักกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                               ๓.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรมอาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสวิตักกธรรม    และอกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม    เกิดข้ึน  
เพราะนเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๖๘๐]  ในนเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ      ในนอธิปติปจจัย  มี  ๕  วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                                       
                                     อกุศลบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๘๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม     เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๘๒]   ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ    ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในกมัมปจจัย มี  ๓  วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในฌาน- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๕ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ  
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                                        อัพยากตบทปฏิจจ วาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๘๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม       อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม       อาศยั 
อัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ 
(วาระที่  ๔-๕-๖) 
                           ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม        อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  และอัพยากตธรรมท่ีเปนอวิตักก- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม                     

                [๑๖๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                         ปจจนียนัย   

                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๖๘๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนกัมม-  
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ปจจัย  มี  ๕  วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                  อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๘๖]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                         ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                ๒. อารัมมณปจจัย         

                [๑๖๘๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 598 

๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  ม ี๓  วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  มี  ๓  วาระ    ใน   
อาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ     ในวิปากปจจัย  มี ๙ 
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๙ วาระ     ในสมัปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ     ในวิปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 

                                                   ปจจนียนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ                            

                [๑๖๘๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                            อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๖๙๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๔  วาระ...  ฯลฯ 

                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๖๙๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                พึงใหพิสดารเหมือนปญหาวาระในกุสลติกะ. 
                                      สวิตักกทุกกุสลติกะ  จบ                 
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                                                สวิจารทุกกุสลติกะ 

                                (๘๘. สวิจารทุกะ ๑. กุสลติกะ) 
                                                กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                   อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๙๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสวิจารธรรม     อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสวิจารธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี 
๑-๒-๓)  
                           ๔.  กุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม     อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ (วาระท่ี  ๔-๕) 
                            ๖.  กุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม     อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนสวิจารธรรม  และกศุลธรรมท่ีเปนอวิจารธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
            เหมือนกับสวิตักกทุกะกุศลบท. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                              อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๖๙๔]    ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๕.  อกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม  อาศัยอกศุลธรรม 
ที่เปนสวิจารธรรม     และอกุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม      เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๙๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ. 
                   เหมือนกับสวิตักกทุกะกุศลบท. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                            อัพยากตบทปฏิจจ วาระ 

                                                  อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๖๙๖]    ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสวิจารธรรม  อาศยัอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ (วาระท่ี 
๑-๒-๓) 
                                 ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอวิจารธรรม อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอวิจารธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ  (วาระที่ 
๔-๕-๖) 
                                 ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนสวิจารธรรม  อาศยัอัพยากต- 
ธรรมที่เปนสวิจารธรรม  และอัพยากตธรรมที่เปนอวิจารธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  (วาระท่ี ๗-๘-๙) 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                 เหมือนกับสวิตักกทุกะอัพยากตบท. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                        อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                              อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๙๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสวิจารธรรม   เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ  ในมัคคปจจัย  มี  ๔  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ. 

                                            ปจจนียนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๐๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                        อนุโลมปจจนียนัย   

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         

                [๑๗๐๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๔  วาระ. . . ฯลฯ  
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                                                ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม                                         

                [๑๗๐๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                           สวิจารทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 604 

                                        สัปปติกทุกกุสลติกะ 

                        (๘๙. สัปปติกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๐๓]   ๑.  กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม   อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนสัปปติกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  กุศลธรรมที่เปนอัปปติธรรม   อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนสัปปติกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๓.  กุศลธรรมทีเ่ปนสัปปติกธรรม  และกศุลธรรม 
ที่เปนอัปปติกธรรม     อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม    เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                                  
                                  ๔.  กุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม   อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนอัปปติกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๕.  กุศลธรรมทีเ่ปนสัปปติกธรรม   อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสัปปติกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                
                                   ๖.  กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม   อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสัปปติกธรรม    และกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                           
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๐๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง มี  ๖ วาระ  
ฯลฯ  ในวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 

                                             ปจจนยีนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๐๕]  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ 
ฯลฯ  ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                       กุศลบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๐๖]    ๑.  กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                  ๔.  กุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๗๐๗]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม      เปนปจจัยแก  
กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ฯลฯ  
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   เปนสหชาตาธิปติ มี ๔ วาระ    ในอนันตรปจจัย 
๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๙  วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ     ในกมัมปจจัย  มี ๔ 
วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌาน- 
ปจจัย มี ๖ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๖ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 

                                               ปจจนยีนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๐๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย   

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         

                [๑๗๑๐]  เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ... ฯลฯ  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๗๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๑๒]  ๑.อกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสัปปติกธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย     มี ๓  วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                          ๔.อกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม     อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอัปปติกธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย    มี ๒ วาระ 
วาระที่  ๔-๕) 
                          ๖.อกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  และอกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๑๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๖ วาระ.  
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           เหมือนกับกุศลบท. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                     อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๗๑๔]   ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัปปติกธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัปปติกธรรม   เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๕-๖) 
                           ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม     อาศยั 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม และอัพยากตธรรมท่ีเปนอัปปติก- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ  ในอวิคต 
ปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๗๑๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี 
๓  วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๖ วาระ. 
                 สหชาตวาระเปนตน  พึงใหพิสดาร. 
 
                                     อพัยากตบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๗๑๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง 
มี  ๙  วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ใน  
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ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๔ 
วาระ   ในวิปากปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ    ในอินทริย-   
ปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ    ในวิปปยตุตปจจัย มี  ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย  ม ี
๙ วาระ  ฯลฯ 
                                  สัปปติกทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        ปติสหคตทุกกุสลติกะ 

                        (๙๐. ปติสหคตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๗๑๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนปติสหคตธรรม  ฯลฯ  
                  กศุลบทก็ดี  อกุศลบทก็ดี  อัพยากตบทก็ดี  เหมือนกับสัปปติกทุกะ.  
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                                        สุขสหคตทุกกุสลติกะ 

                        (๙๑.  สุขสหคตทุกะ  ๑. กุสลติกะ)          

                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๒๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม  ฯลฯ  
          กุศลบทก็ดี  อกุศลบทก็ดี  อัพยากตบทก็ดี  เหมือนกับสัปปติกทุกะ. 
          ฯลฯ  อาศัยอกุศลธรรม   ฯลฯ  
          ในปจจนียนัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ. 
          ฯลฯ    อาศัยอัพยากตธรรม   ฯลฯ 
          ในปจจนียนัย   ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในนฌานปจจัย   พึงทํา 
เปน  ๖  วาระ. 
          ในปจจนียนัย  ในปญหาวาระ ในกุศลบท ในอกุศลบท  ในอินทริย- 
ปจจัย  ในฌานปจจัย  มี ๖ วาระ. 
          ในปญหาวาระ  ในอัพยากบทมี ๙ วาระ.  
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                                        อุเบกขาสหคตทุกกุสล ติกะ 

                        (๙๒. อุเบกขาสหคตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                           กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๒๑]  ๑.  อาศัยกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  ฯลฯ 
มี ๖ วาระ  เหมือนกับสัปปติกทุกกุศลบท 
            คําวา  อุเบกขา  ในอัพยากตบท  ไดแกอุเบกขาตาง ๆ. 
            ในปจจนียนัย  ในนเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี  ๖ 
วาระ. 
                [๑๗๒๒]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคต- 
ธรรม   ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
            ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ. 

                                          ปจจนียนัย   

                                      ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๗๒๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัย 
อกุศลธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                           ๓.  อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย  
อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม     และอกศุลธรรมท่ีไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๒๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ 
                 อกุศลบทในปจจัยทั้งปวงพึงใหพิสดารอยางน้ี เหมือนกับสัปปติกทุกะ. 
 
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๒๕]  ๑. อัพยากตธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  ฯลฯ ม ี ๙ วาระ เหมือนกับ 
อัพยากตบทในสัปปติกทุกะ 
                [๑๗๒๖]  ในปญหาวาระ  ในกุศลบท  อกุศลบท   ในอินทริยปจจัย 
ในฌานปจจัย มี ๖ วาระ  ในอัพยากตบท มี ๙  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 615 

                                                กามาวจรทุกกุสลติกะ 

                                 (๙๓.  กามาวจรทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                                กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                   อนุโลมนัย 
                                               ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๗๒๗]  ๑.   กุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนกามาวจรธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  กุศลธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๗๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๒  วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                                  ปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๒๙]  ในนอธิปติปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                  สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร.   
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                                      กศุลบทปญหาวาระ    

                                         อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๓๐]   ๑.  กุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๒.  กุศลธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ    ในที่เปนกามาวจรธรรม มี ๑ วาระ    ในที่ไมใช 
กามาวจรธรรม มี ๒ วาระ.   ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในท่ีเปนกามาวจร 
ธรรม ม ี๒ วาระ ในที่ไมใชกามาวจรธรรม ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอุปนสิสยปจจัย มี  ๔ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในนัตถิปจจัย มี 
๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๗๓๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม   อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่เปนกามาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

                [๑๗๓๓ ]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑.  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.                                        
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                   อัพยากตบทปฏิจจวาระ   

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๓๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนกามาวจรธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนกามาวจรธรรม เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยอัพ- 
ยากตธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ 
                           ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนกามาวจรธรรม  อาศัยอัพ- 
ยากตธรรมท่ีเปนกามาวจรธรรม   และอัพยากตธรรมท่ีไมใชกามาว- 
จรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ              

                [๑๗๓๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                   สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
 
                                       อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๓๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนกามาวจรธรรม    เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                                   ๒.  อัพยากตธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๓๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๔  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔  วาระ  ในกามาวจรธรรม ม ี๑ วาระ ในที่ไมใชกามาวจร-  
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ธรรม ม ี๓ วาระ ในที่เปนกามาวจรธรรม เปน  สหชาตาธิปติเทาน้ัน ใน  
อนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๔  วาระ  ในสหชาตปจจัย มี 
๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี  ๔  วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒  วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๓  วาระ  ในกัมมปจจัย มี  ๔  วาระ  ในวิปาก 
ปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ  ฯลฯ   ในสัมปยตุตปจจัย   ม ี ๒ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี ๗  วาระ  ในนัตถิปจจัย  
มี ๔  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗  วาระ 
                                        กามาวจรทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                           รูปาวจรทุกกุสลติกะ 

                         (๙๔.  รูปาวจรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                             กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย   

                                              ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๗๓๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนรูปาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๒ วาระ. 

                                                ปจจนียนัย   

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๔๑]  ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑  วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
สหชาตวาระเปนตน    พึงใหพิสดาร.  
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                                                กุศลบท ปญหาวาระ 

                                                     อนุโลมนัย 
                                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๔๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                                  ๒.  กุศลธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ    ในธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม  ม ี๑  วาระ    เปน 
สหชาตาธิปติอยางเดียว  ในธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  มี  ๒  วาระ  ใน 
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม ม ี๑ วาระ  ในธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ม ี๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในสหชาต 
ปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในกมัมปจจัย   ม ี๒ วาระ ฯลฯ  ในอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ                                  
       

                                                อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                                        อนุโลมนัย 
                                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๔๔]  ๑.  อกุศลธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม  อาศยัอกุศล- 
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                           การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                   ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ.  
                                                         
                                   อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๗๔๕]     ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                     ๔.  อัพยากตธรรมที่ไมใชรปูาวจรธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
                                    ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม  อาศัยอัพยา- 
กตธรรมที่เปนรูปาวจรธรรมและอัพยากตธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ    ในปุเรชาตปจจัย  ม ี ๒ วาระ   ในอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                  เหมือนกับกามาวจรและอัพยากตบทในนกามาวจรทุกะ 
                 วาระเพียงเทานี้   ยอมเปลีย่นแปลงในเบื้องตน และเบื้องปลาย. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                          รูปาวจรทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        อรูปาวจรทุกกุสลติกะ 

                        (๙๕. อรูปาวจรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๔๗]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนอรูปาวจรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  กุศลธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๗๔๙]  ในนอธิปติปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ   ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร.  
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                                    กศุลบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๕๐]    ๑.  กุศลธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๒.  กุศลธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ ในสหชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ ฯลฯ   ในอุปนสิสยปจจัย มี  ๔   วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๒ วาระ ฯลฯ  ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๓ 
วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                 
                                   อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๕๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยอกุศล-  
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย   มี    ๑  วาระ 
ทุกปจจัย มี ๑ วาระ.  
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                            อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                 อนุโลมนัย  

                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๕๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                                   
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม    อาศัย  
อัพยากตธรรมที่ไมใชอรปูาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม      และอัพยากตธรรมท่ีไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 

                                    ปจจนียนัย 
                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๒ 
วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ.  
                สหชาตวาระเปนตน    พึงใหพิสดาร.  
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                                        อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                                       อนุโลมนัย 
                                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๕๖]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
                                 ๔.  อัพยากตธรรมที่ไมใชอรปูาวจรธรรม เปนปจจัย 
แกอัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

                [๑๗๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอรูปาวจรมูล  มี ๒ วาระ   ในธรรมท่ีไมใชอรปูาวจรธรรม มี ๑  วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  ในอรูปาวจรมูล ม ี๓ วาระ  ในธรรมท่ีไมใชอรูปาว- 
จรธรรม ม ี๑ วาระ  ในอนันตรปจจัยมี  ๔  วาระ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี ๕ 
วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๒  วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในอุปนสิสย- 
ปจจัย มี ๔  วาระ ในปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๔  วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๒ 
วาระ  ฯลฯ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ 
อัตถิปจจัย  มี  ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ 
                                        อรูปาวจรทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                           ปริยาปนนทุกกุสลติกะ  

                        (๙๖. ปริยาปนนทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)         

                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๕๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปริยาปนนธรรม     อาศยักุศล- 
ธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะกุศลบท. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ  

                                             อนุโลมนัย    

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๖๐]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๖๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                      อพัยากตบทปฏิจจวาระ  

                                          อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๖๒]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปริยาปนนธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอปริยาปนนธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม  อาศัยอัพ-  
ยากตธรรมท่ีเปนปริยาปนนธรรม    และอัพยากตธรรมท่ีเปนอปริยา- 
ปนนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                        การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
                   เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะอัพยากตบท. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย  
                                        ปริยาปนนทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        นิยยานิกทุกกุสลติกะ 

                        (๙๗. นิยยานิกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๖๔]  ๑. กศุลธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม  อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนนิยยานิกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม อาศัยกุศลธรรม 
 ืที่เปนนิยยานิกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๖๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ 
            เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                       อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๖๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม   อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๖๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑  วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                    อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๖๘]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนิยยานิกธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                   นิยยานิกทุกกุสลติกะ จบ  
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                                 นิยตทุกกุสลติกะ 

                      (๙๘.  นิยตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                       กุศลบทปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                       เหตุปจจัย 
                [๑๗๗๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนนิยตธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนนิยตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนิยตธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
            เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะกุศลบท. 
 
                             อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                 อนุโลมนัย  

                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๗๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนิยตธรรม   อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           ๒.  อกุศลธรรมที่เปนอนิยตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                                     ปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๗๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในน- 
วิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระเปนตน   พึงใหพิสดาร. 
 
                                            อกุศลบทปญหาวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๗๗๕]    ๑.  อกุศลธรรมที่เปนนิยตธรรม  เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนนิยตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                    ๒.  อกุศลธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 634 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๗๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ. 
            ในนยิตธรรมเปนสหชาตาธิปติ  ในวาระท่ี ๒ เปนอารัมมณาธิปติ 
และ  สหชาตาธิปติ 
            ในอนันตรปจจัย   ม ี๒ วาระ  ฯลฯ    ในนสิสยปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย ที่ ๒ 
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
 
                                       อัพยากตบทปฏิจจวาระ         

                                             อนุโลมนัย   

                                          ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๗๗๗]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                         นิยตทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                                สอุตตรทุกกุสลติกะ  

                                 (๙๙.  สอุตตรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)         

                                                กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                    อนโุลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๗๙]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสอุตตรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสอุตตรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนุตตรธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอนุตตรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๘๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                            อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๘๑]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสอุตตรธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสอุตตรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๘๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี     ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                   อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย          

                [๑๗๘๓]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสอุตตรธรรม  อาศยั 
อัพยากตธรรมที่เปนสอุตรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุตตรธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนุตตรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
                           ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสอุตตรธรรม  อาศัยอัพยา- 
กตธรรมที่เปนสอุตตรธรรม  และอัพยากตธรรมท่ีเปนอุตตรธรรม 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๘๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
            เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกะอัพยากตบท 
                                        สอุตตรทุกกุสลติกะ จบ  
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                                              สรณทุกกุสลติกะ  

                           (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                           กุศลบทปฏิจจวาระ  

                                              อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๗๘๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม         
                [๑๗๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑.เหตุปจจัย 
                [๑๗๘๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนสรณธรรม   อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๗๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   มี  ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                          อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๘๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอรณธรรม   อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย.  
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                                        อัพยากตบทปญหา วาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๙๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เปนปจจัยแก 
อัพยากตธรรมที่เปนอรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

                [๑๗๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                   สรณทุกกุสลติกะ  จบ  
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                                        สรณทุกเวทนาติกะ 

                        (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒. เวทนาติกะ)          

                          สขุายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๗๙๓]  ๑.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม 
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                            ๒.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม 
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒  วาระ 
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี    พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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                                ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลม นัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๙๕]  ๑.  ทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม 
อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                         ๒. อารัมมณปจจัย 
                [๑๗๙๖]  ๑.  ทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม 
อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ  
อารัมมณปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.                                                  
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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                        อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจ วาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๙๘]    ๑.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณ- 
ธรรม  อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอรณ- 
ธรรม    อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๙๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                              สรณทุกเวทนาติกะ จบ  
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                                        สรณทุกวิปากติกะ 

                         (๑๐๐. สรณทุกะ  ๓. วิปากติกะ) 
                                     วปิากบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย   

                [๑๘๐๐]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยวิปากธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๘๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑  วาระ  ทุกปจจัย   
 
                                 วิปากธัมมบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย               

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๐๒]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัยวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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            ๒.  วิปากธัมมธรรมที่เปนอรณธรรม    อาศัยวิปาก-  
ธัมมธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                            เนววิปากนวิปากธัมมบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๐๔]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัย 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๘๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                                สรณทุกวิปากติกะ จบ  
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                                      สรณทุกอุปาทินนติกะ 

                      (๑๐๐. สรณทุกะ  ๔. อุปาทินนติกะ)  

                             อุปาทินนุปาทานนิยบทปฏิจจวาระ         

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๘๐๖]  ๑.  อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัย 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.                                        
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 

                     อนุปาทาทินนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ                                                                         

                                            อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๘๐๘]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนสรณธรรม   อาศัย  
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
มี ๓ วาระ.  
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                           ๔.  อนปุาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัย 
อนุทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัย 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนสรณธรรม  และอนุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                    อนุปาทินนอนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๑๐]  ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอรณธรรม 
อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนอรณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๑๑]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.                                                   
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   ม ี๑ วาระ   ทกุปจจัย. 
                         สรณทุกอุปาทินนติกะ จบ  
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                                        สรณสังกิลิฏฐติกะ 

                        (๑๐๐. สรณทุกะ  ๕. สังกิลิฏฐติกะ)         

                               สังกิลฏิฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๑๒]  ๑.  สงักิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัย  
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย.  
  

                        อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๑๔]  ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 648 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๑๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๑  วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                        อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๑๖]  ๑.  อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอรณธรรม 
อาศัยอสังกิสิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอรณธรรม    เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                   สรณทุกสังกิลิฏติกะ  จบ          
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                                           สรณทุกวิตักกติกะ 
                                (๑๐๐. สรณทุกะ  ๖. วิตักกติกะ) 
                                        สวิตักกสวิจารบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๑๘]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนสรณธรรม    อาศัย   
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอรณธรรม    อาศัย 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                           อวิตักกวิจารมัตตบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๒๐]  ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัย 
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๘๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย.  
                   
                                       อวิตักกอวิจารบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๘๒๒]  ๑.  อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัย 
อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม       

                [๑๘๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ. 
                                         สรณทุกวิตักกติกะ  จบ  
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                                    สรณทุกปติติกะ 

                     (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๗. ปติติกะ)  

                               ปติสหคตบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๘๒๔]  ๑.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัยปติ- 
สหคตธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  ปติสหคตธรรมที่เปนอรณธรรม  อาศัยปติ- 
สหคตธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย          

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                             สุขสหคตบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                              ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๘๒๖]  ๑.  สขุสหคตธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยสุขสหคต- 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                           
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            ๒.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยสุขสหคต-  
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                        

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                         
                              อุเบกขาสหคตบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๘๒๘]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัย 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                สรณทุกปติติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 653 

                                            สรณทุกทัสสนติกะ 

                          (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๘.  ทัสสนติกะ)                 

                                ทัสสนเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๓๐]  ๑.  ทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนสรณธรรม  อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                           ภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๓๒]  ๑.  ภายนายปหาตัพพธรรมที่เปนสรณธรรม  อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๘๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๘๓๔]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปน 
อรณธรรม   อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๓๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง มี  ๑ วาระ. 
                                        สรณทุกทัสสนติกะ  จบ  
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                                    สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

               (๑๐๐. สรณทุกะ  ๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ)  

                         ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                                   อนุโลมนัย  

                                                ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๘๓๖]  ๑.  ทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนสรณธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑  วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                  ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย   

                                              ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๘๓๘]  ๑. ภาวนายปหาตัพพเหตุธรรมที่เปนสรณธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนสรณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม      

                [๑๘๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ    ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย  
                                                                              
                    เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย  

                [๑๘๔๐]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปน 
อรณธรรม    อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปน 
สรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๘๔๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
            พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                        สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ จบ  
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                                       สรณทุกอาจยคามิติกะ  

                       (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๐. อาจยาคามิติกะ) 
                                     อาจยคามิบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๔๒]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                        
                           ๒.  อาจยคามิธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                    อปจยคามิบทปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๔๔]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนอรณธรรม    อาศัยอปจย- 
คามิธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                เนวาจยคามินาปจยคามิบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย   

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๔๖]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนอรณธรรม 
อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๔๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                        สรณทุกอาจยคามิติกะ  จบ  
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                                        สรณทุกเสกขติกะ 

                          (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๑. เสกขติกะ) 
                                       เสกขบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๘๔๘]  ๑.  เสกขธรรมที่เปนอรณธรรม  อาศัยเสกขธรรม  
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                   อเสกขบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๕๐]  ๑.  อเสกขธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยอเสกขธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม     

                [๑๘๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ.   
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
               
                               เนวเสกขานาเสกขบทปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๕๒]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัย 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนอรณธรรม   อาศัย 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัย 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนสรณธรรม     และเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๕  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                             สรณทกุเสกขติกะ  จบ  
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                                        สรณทุกปริตตติกะ 

                        (๑๐๐. สรณทุกะ ๑๒. ปรติตติกะ) 
                                       ปริตตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                         

                [๑๘๕๔]       ๑.  ปริตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม   อาศัยปริตตธรรม  
ที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                      ๒.  ปริตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยปริตตธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                      ๓.  ปริตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยปริตตธรรม 
ที่เปนสรณธรรม   และปริตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๘๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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                                มหัคคตบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๕๖]  ๑.  มหัคคตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยมหัคคต-                                               
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                             อัปปมาณบทปฏิจจวาระ 

                                 อนุโลมนัย   

                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๕๘]  ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                        สรณทุกปริตตติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 663 

                                         สรณทุกปรติตารัมมณติกะ  

                   (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๓. ปริตตารัมมณติกะ) 
                                       ปริตตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๖๐]     ๑.  ปริตตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม     อาศัย 
ปริตตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  ปริตตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม     อาศัย 
ปริตตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๒  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                  มหคัคตารัมณบทปฏิจจวาระ                                                 

                                           อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๖๒]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  อาศัย 
มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           ๒.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม   อาศัย  
มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรมเกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๖๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                             อัปปมาณารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๖๔]  ๑.  อัปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม           

                [๑๘๖๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                           สรณทุกปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                                              สรณทุกหีนติกะ 

                              (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๔. หีนติกะ)  

                                           หีนบทปฏจิจวาระ    

                                             อนุโลมนัย   

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๖๖]   ๑.  หีนธรรมท่ีเปนสรณธรรม   อาศัยหีนธรรมท่ีเปน 
สรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๘๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                      มชัฌิมบทปฏจิจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๖๘]  ๑.  มชัฌิมธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยมัชฌิมธรรม 
ที่เปนอรณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๘๖๙]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย.  
                                          
                                       ปณีตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๗๐]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยปณีตธรรม- 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
                               สรณทุกหีนติกะ  จบ  
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                                       สรณทุกมิจฉตัตติกะ  

                      (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๕.  มิจฉัตตติกะ) 
                                 มิจฉตัตนิยตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๗๒]  ๑.  มิจฉัตตินิยตธรรมท่ีเปนสรณธรรม     อาศัยมิจ- 
ฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                สมัมตัตนิยตบทปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๗๔]  ๑.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยสัม- 
มัตตนิยตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๘๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
 
                                       อนิยตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๘๗๖]  ๑.  อนิยตธรรมท่ีเปนสรณธรรม   อาศัยอนิยตธรรม 
ที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                  ๒.  อนิยตธรรมท่ีเปนอรณธรรม   อาศัยอนิยตธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๓.  อนิยตธรรมท่ีเปนอรณธรรม   อาศัยอนิยตธรรม 
ที่เปนสรณธรรม   และอนิยตธรรมท่ีเปนอรณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๗๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.             
                     สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                   สรณทุกมิจฉัตตติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 669 

                              สรณทุกมัคคารัมมณติกะ 

            (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๖.  มัคคารัมมณติกะ) 
                             มัคคารมัมณบทปฏจิจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๘๗๘]  ๑.  มคัคารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยมัคคา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๗๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี  ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                             มัคคเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๘๘๐]  ๑. มคัคเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยมัคค- 
เหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

                [๑๘๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
 

                                    มคัคาธิปตบิทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   

                                           ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๘๘๒]  ๑.  มัคคาธิปติธรรนท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยมัคคา- 
ธิปติธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ  ทกุปจจัย. 
                                สรณทุกมัคคารัมมณติกะ  จบ   
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                                                สรณทุกอุปปนนติกะ 
                                 (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๗. อุปปนนติกะ) 
                                                 อุปปนนบทปญหาวาระ 

                                                       อนุโลมนัย 
                                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๘๘๔]    ๑.  อุปปนนธรรมท่ีเปนสรณธรรม     เปนปจจัยแก 
อุปปนนธรรมท่ีเปนสรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๒.  อุปปนนธรรมท่ีเปนสรณธรรม   เปนปจจัยแก 
อุปปนนธรรมท่ีเปนอรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๓.  อุปปนนธรรมท่ีเปนสรณธรรม     เปนปจจัยแก    
อุปปนนธรรมท่ีเปนสรณธรรม    และอุปปนนธรรมท่ีเปนอรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                   ๔.  อุปปนนธรรมท่ีเปนอรณธรรม      เปนปจจัยแก 
อุปปนนธรรมท่ีเปนอรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๘๘๕]   ๑.  อุปปนนธรรมท่ีเปนอรณธรรม     เปนปจจัยแก 
อุปปนนธรรมท่ีเปนอรณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๘๖]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗  วาระ. 
                 ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                       สรณทุกอุปปนนติกะ จบ  
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                                      สรณทุกอตีตติกะ 

                     (๑๐๐. สรณทุกะ ๑๘.  อตีตติกะ) 
                               ปจจุปปนนบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๘๗]  ๑.  ปจจุปปนนธรรมที่เปนสรณธรรม  เปนปจจัยแก  
ปจจุปปนนธรรมที่เปนสรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๑-๒-๓) 
                                 ๔.   ปจจุปปนนธรรมที่เปนอรณธรรม   เปนปจจัยแก 
ปจจุปปนนธรรมที่เปนอรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                 ปญหาวาระ  ในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                  สรณทุกอตีตติกะ  จบ  
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                                        สรณทุกอตีตารัมมณติกะ 

                  (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๙.  อตีตารัมมณติกะ) 
                                        อตีตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๘๙]   ๑.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัยอตีตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                                ๒.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยอตีตา-         
รัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.  
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                  อนาคตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๙๑]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  อาศัย 
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                          ๒.  อนาคตารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม     อาศัย  
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๘๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                          สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                           ปจจุปปนนารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั                 

                [๑๘๙๓]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมทีเ่ปนสรณธรรม  อาศัย 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                          ๒.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                       สรณทุกอตีตารัมมณติกะ  จบ  
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                                       สรณทุกอัชฌัตตติกะ  

                  (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒๐. อัชฌัตตติกะ) 
                                   อัชฌัตตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๙๕]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัยอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                           ๔.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๕.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  และอัชฌัตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี    พึงใหพิสดารทุกปจจัย  
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                                  พหทิธาบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย          

                [๑๘๙๗]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนสรณธรรม  อาศัยพหิทธา- 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                           ๔.  พหทิธาธรรมท่ีเปนอรณธรรม  อาศัยพหิทธา- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                         
                           ๕.  พหิทธาธรรมท่ีเปนอรณธรรม    อาศัยพหิทธา- 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  และพหิทธาธรรมท่ีเปนอรณธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                [๑๘๙๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ  
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
                        สรณทุกอัชฌัตตติกะ จบ  
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                                        สรณทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ 

                   (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                                        อัชฌัตตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๙๙]    ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม     อาศัย  
อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๒.  อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม      อาศัย 
อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๙๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๒ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                   พหิทธารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๐๑]  ๑.  พหิทธารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม      อาศัย 
พหิทธารัมมณธรรมที่เปนสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                          ๒.  พหทิธารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม     อาศัย   
พหิทธารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๙๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย 
                              สรณทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 680 

                                        สรณทุกสนิทัสสนติกะ 

                     (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒๒. สนทิัสสนติกะ)         

                          อนิทัสสนสัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ  

                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๐๓]  ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนอรณธรรม   อาศัย 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๙๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  มี ๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
                                          
                               อนิทสัสนอัปปฏิบทปฏิจจวาระ   

                                         อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๐๕]  ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนสรณธรรม   อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสรณธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                           ๔.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม   อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
                           ๕.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม   อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสรณธรรม     และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๙๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                       อนิทัสสนสัปปฏิฆบทปญหาวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                              ๑.สหชาตปจจัย         

            ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนอรณธรรม    เปน 
ปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิธรรมท่ีเปนอรณธรรม       ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   มี  ๑ วาระ  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม       

            ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี  ๑ 
วาระ.                                 
                          อนิทัสสนอัปปฏิฆบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๐๗]  ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนสรณธรรม    เปน 
ปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนสรณธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                           ๔.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม    เปน 
ปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๙๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗  วาระ.  
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                                                  ปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๙๐๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ 

                                         อนุโลมปจจนียนัย   

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๙๑๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔  วาระ...  ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๙๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ... ฯลฯ 
                  อนุโลมนัยก็ด ี ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                   สรณทุกสนิทัสสนติกะ จบ 
                                   ปฏฐิทุกสนิทัสสนติกะ จบ 
                                   อนุโลมทุกติกปฏฐาน  จบ  
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                        พระอภิธรรมปฎก  ปฏฐาน  

                              อนุโลมติกทุกปฏฐาน 
                         
                                  กุสลติกเหตุทุกะ         

                  (๑.  กุสลติกะ  ๑.  เหตุทุกะ)         

                                เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑]    ๑  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยเหตุธรรมที่เปนกศุล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  เหตุธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนกศุล  อาศัยเหตุธรรมที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย                  
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                ๒.  เหตุธรรมทีเ่ปนอกุศล  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
            [๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ     ในสมนนัตรปจจัย มี 
๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ     ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                   ปจจนียนัย   

                             ๑. นอธิปติปจจัย         

                [๔]          ๑.  เหตุธรรมที่เปนกุศล  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                ๒.  เหตุธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย 
                               ๓.  เหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนอธิปติปจจัย  
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                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                    [๕]  ในนอธปิติปจจัย  มี  ๓  วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๓ วาระ  
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                              อนุโลมปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ     

                    [๖]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 
                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                    [๗]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   มี ๓ วาระ   ทุกปจจัย.          
 
                                         เหตุบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                  [๘]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนกศุล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปน 
กุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                   ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                   ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปน 
กุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                   ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี 
๗-๘-๙)  

                                 ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๑๐]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนกศุล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                    ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
                    ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  ม ี๓  วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                    ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี  ๓  วาระ (วาระท่ี  ๕-๖-๗) 

                                   ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๑๑]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนกศุล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปน 
กุศล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี  ๒  วาระ  (วาระที่  ๑-๒) 
                    ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอันตรปจจัย  มี  ๒  วาระ  (วาระท่ี  ๓-๔) 
                    ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอันตรปจจัย  
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                                ๕.  สมนันตรปจจัย  

                                   ๖.   สหชาตปจจัย 
                [๑๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนกศุล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปน 
กุศล   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
                     ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
                     ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
                     ๗.  อัญญมัญญปจจัย และ  ๘.  นิสสยปจจัย   เหมือนกับ 
สหชาตปจจัย. 

                                  ๙. อุปนิสสยปจจัย  

                [๑๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนกศุล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปน 
กุศล   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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                     ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน  
กุศล   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                     ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                     ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                     ๘.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                     ๙.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 

                        ๑๐.  อาเสวนปจจัย  ฯลฯ 
                               ๑๑.  วิปากปจจัย 
                [๑๔]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย  มี 
๕  วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี ๓  วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี  
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๓  วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในมัคค- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี  ๓  วาระ  
ในนัตถิปจจัย มี  ๕ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอวิคตปจจัย  มี ๓ 
วาระ. 

                                      ปจจนียนัย 
                        การยกปจจัยในปจจนียะ                                          

                [๑๖]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนกศุล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                      ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                      ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   เปนปจจัย     ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
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                      ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจ   
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,      เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                     อนุโลมปจจนียนัย   

           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๘]   เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๙]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น.  
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                                   นเหตุบทปฏิจจวาระ   

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๒๐]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล    และนเหตุธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล      อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล     และนเหตุธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยาตาดะ  เกิดข้ึน  เพรเหตุปจจัย 
                      ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล   และนเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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            ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล   และนเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๒๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนกุศล  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓  วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๙  วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๙  วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในมคัคปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                             ปจจนยีนัย    

                                     ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๒๓]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                                  ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๒๔]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                      ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล      และนเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน    เพราะ 
นอารัมมณปจจัย                                            
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ      อาศัยนเหตุธรรม     
ที่เปนอกุศล  และนเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ    ในนสมนันตร-  
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ปจจัย มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕  วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี
๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน  
นอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนอาหารปจจัย มี  ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕  วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 

                                                 อนุโลมปจจนียนัย   

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๒๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ...  ฯลฯ 

                                             ปจจนยีานุโลมนัย                 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๒๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ...  ฯลฯ 
                     สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                  นเหตุบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๒๘]  ๑.  นเหตุธรรมทาเปนกุศล     เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๓.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล     เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                      
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 699 

                      ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  

                                ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๒๙]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนกุศล      เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล      เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๔ วาระ  (วาระที่ ๑-๔) 
                      ๓.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล     เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศลและนเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติ 
ปจจัย   มี  ๔   วาระ 
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๕-๗) 
                      ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                      ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓  วาระ (วาระท่ี ๘-๑๐)  
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                                         ๓.  อนันตรปจจัย  

                [๓๐]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล     เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                      ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอกศุล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย                   
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี  ๓  วาระ 
(วาระที่ ๕-๖-๗) 
                                                 ฯลฯ  

                                ๘.  อุปนิสสยปจจัย 
                [๓๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล     เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                     ๒.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรมท่ี 
เปนกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                     ๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่ 
เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกนเหตุ  
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกนเหตุ 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                      ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแกนเหตุ 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๒]  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๑๐  วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี  ๑๓  วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย 
มี  ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
วิปากปจจัย มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๗  
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วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสัมปยุตต-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕  วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ 
วาระ. 

                                                  ปจจนียนัย   

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๓]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑๕  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ 
ฯลฯ 

                                           อนุโลมปจจนียนัย   

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๔]  เพราะอารัมมณปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 

                                         ปจจนียานุโลมนัย   

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๓๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาร... ฯลฯ 
                 ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                        กุสลติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                        เวทนาติกเหตุทุกะ  

                         (๒.  เวทนาติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

                [๓๖]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน     เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                           ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกดิข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                           ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในวิปากปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย   

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๓๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                      อนุโลมปจจนียนัย   

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๓๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๐]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ... ฯลฯ 
                           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                
                                     เหตุบทปญหาวาระ                 

                                        อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๑]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย                                    
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                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปน  
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
                      ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                      ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกเหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี  
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๖  วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๓  
วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๖ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                                ปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจัยนียะ 
                [๔๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๔๕]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๔๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใดพึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                      นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๗]        ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย                     
                               ๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี   ๓  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                         ปจจนียนัย 
                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๓  วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอาเสวน-  
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ปจจัย มี ๓ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.  
                  สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                     นเหตุบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๕๐]       ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
                                 ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมเปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
                                ๓.  นเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                ๔.  นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ดวยอํา-  
นาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกมสุขายเวทนายสัมปยุตต-   
ธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                   ๒.  อธิปติปจจัย  

                [๕๑] ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย                                             
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                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย                    
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย     
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                  ๓.  อนันตรปจจัย 
                [๕๒]      ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปน    
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย   ม ี๒ วาระ  (วาระที่  ๓-๔)  
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                       ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต-  
ธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๕-๖-๗) 
                                                ฯลฯ 

                                ๘.  อุปนิสสยปจจัย                 

                [๕๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓  วาระ. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๔]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี  ๓ วาระ    ในอัญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนสิสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙  วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี  
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๘  วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริย-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๓ วาระ     ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอัตถปิจจัย  มี ๓ วาระ    ในนตัถิปจจัย  มี  ๗ 
วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                                 ปจจนียนัย   

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  
ฯลฯ 

                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๕๖]  เพราะอารัมมณปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ... ฯลฯ     

                                         ปจจนียานุโลมนัย  

                 การนับจํานวนจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๕๗]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
                  ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                        เวทนาติกเหตุทุกะ จบ          
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                                   วิปากติกเหตุทุกะ  

                      (๓. วิปากติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.เหตุปจจัย         

                [๕๘]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
วิปากธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม     อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอาเสวนปจจัย มี  ๒ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                               ปจจนยีนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๖๐]  ในนอธิปติปจจัย มี  ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจ-  
วาระ.                                  
                                         เหตุบทปญหาวาระ  

                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย  

                [๖๑]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
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                                        ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๖๒]        ๑.  เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                              ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                                    ๓. อธิปติปจจัย                                                           

                [๖๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                      ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                       ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๒ วาระ 
(วาระที่ ๔-๕) 
                       ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ     ในสมนนัตรปจจัย มี 
๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี 
๒ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                               ปจจนยีนัย  

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย  

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๖๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.. ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม         

                [๖๗]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
            ในปญหาวาระ  ในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                    นเหตุบทปฏิจจวาระ    

                                        อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๖๘]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม      อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม และนเหตุธรรมท่ีเปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนวิปาธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม   และนเหตุธรรม 
ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมม- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
                        ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๑๐-๑๑-๑๒) 
                        ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนเนววิปาก- 
นวิปาธัมมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                             

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๕  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  
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มี ๕ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี  ๑๓  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ   ใน 
วิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๑๓ วาระ  ฯลฯ   ในสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 

                                            ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
                [๗๐]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ. 

                                  ๒.   นอารัมมณปจจัย 
                [๗๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย  ฯลฯ   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๗๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ     ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี  ๑๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี  ๕ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๑๓  วาระ  
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ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.  
                  สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจ- 
วาระ. 
         
                                        นเหตุบทปญหาวาระ                                 

                                           อนุโลมนัย   

                                    ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๗๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                           ๒.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                           ๓.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                           ๔.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม      เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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                       ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เปน  
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 

                                  ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๗๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ-  
ธรรมที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๔ วาระ. 
                       ๕.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม      ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๕-๖-๗) 
                       ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
                       ๙.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                     ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม    ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                                ๓.  อนันตรปจจัย         

                [๗๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนวิปากธรรม    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย    ม ี ๒ วาระ 
(วาระที่  ๑-๒)  
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                                   ๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม      ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
มี ๒ วาระ   (วาระที่ ๓-๔) 
                                 ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่   ๕-๖-๗) 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๖]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอธิปติปจจัย  ม ี ๑๐  วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๑๑ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ      ในกัมมปจจัย 
มี  ๙  วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย  มี ๗  วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๑๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑๓  วาระ. 

                                           ปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๗๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๖ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๖ วาระ 
ฯลฯ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ  

                [๗๘]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย  

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๗๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
                ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.      
                                        วิปากติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                         อุปทินนติกเหตุทุกะ 

                                   (๔. อุปาทินนติกะ  ๑. เหตุทุกะ)                 

                                        เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๐]        ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                                 ๒.  เหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย  

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ                                          

                [๘๒]  ในนอธปิติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                        เหตุบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๓]  ๑. เหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย  
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                                      ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๘๔] ๑.  เหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย                                                         
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม       ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                             ๔.  เหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                        ๕.  เหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 

                                     ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๘๕] ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย                                                                           



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 727 

                     ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย  
                     ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
                     ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 

                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๘๖]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย 
                     ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตร-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
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                      ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เปน  
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
                                                      ฯลฯ 

                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย  

                [๘๗]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม      ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
                      ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
                      ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                      ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ฯลฯ  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๔  วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี 
๖ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๒ 
วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                                  ปจจนียนัย   

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๘๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                              อนุโลมปจจนียนัย  

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                            ปจจนียานุโลมนัย   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  
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                                             นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย    

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๒]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม      อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
                     ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุ- 
ปจจัย  
                     ๖.  นเหตุที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม     อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                      ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณ-  
ปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี  ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
วิปากปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย    

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน เพราะนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                      ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                      ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๙๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๙๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ. . . ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๙๘]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ... 
แมในปญหาวาระ  ในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                อุปาทินนติกเหตุทุกะ จบ  
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                                         สังกิลิฏฐติกเหตุทุกะ  

                                   (๕.  สังกิลิฏฐติกะ   ๑.  เหตุทุกะ) 
                                              เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 

                                        ปจจนียนัย   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๑]  ในนอธปิติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓  วาระ.                       
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                   เหตุบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๐๒]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๐๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ.  
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                       ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ  
อารัมมณปจจัย 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๑๐๔]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปตปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย   ม ี๒ วาระ. 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๑๐๕]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
                                                 ฯลฯ  
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                                        ๙. อุปนิสสยปจจัย  

                [๑๐๖]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรม  ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
                             ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
                            ๓.  เหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
                            ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๔-๕-๖) 
                           ๗.  เหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ  (วาระที่ ๗-๘) 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๖ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๓ วาระ  
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ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๘ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ.  

                                          ปจจนียนัย  

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๐๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๘ วาระ 
ฯลฯ 

                                     อนุโลมปจจนียนัย  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๐๙]  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๑๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  
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                                       นเหตุบทปฏิจจวาระ    

                                          อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓  วาระ  (วาระที่ ๕-๖-๗) 
                        ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     และนเหตุธรรมที่เปน  
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๑๑๒]        ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย                                                                          
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสกิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๑๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี  ๓  วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย    

                                     ๑. นเหตุปจจัย  

                [๑๑๔]  ๑. นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   เกิดข้ึน   เพราะนเหตุ- 
ปจจัย   

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๕]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ   ในนกัมม- 
ปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ   ในโนอวิคต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                นเหตุบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย   

                          ๑.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๑๖]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ  (วาระที่ ๑-๒) 
                            ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  (วาระที่ ๓-๔)  
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                         ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจ  
ของอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  (วาระที่ ๕-๖) 

                                    ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๑๑๗]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                          ๔.  นเหตุธรรม ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  (วาระที่ ๔-๕) 
                          ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏอสังกิเลสิกธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๖-๗-๘) 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๘]  ในอารมัมณปจจัย มี ๖ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๘ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี  ๘ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๗ 
วาระ     ในวิปากปจจัย  มี ๔ วาระ      ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๑๓  วาระ.             
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                                                    ปจจนัยนัย  

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๑๙]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑๔  วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๔  วาระ 
ฯลฯ 

                                            อนุโลมปจจนัยนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๒๐]  เพราะอารัมมณปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๒๑]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                      สงักิลิฏฐติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                       วิตักกติกเหตุทุกะ  

                         (๖.  วิตักกติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                       เหตุบทปฏิจจวาระ  

                                          อนุโลมนัย   

                                           ๑. เหตุปจจัย                                 
                [๑๒๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยเหตุ-  
ธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                       ปจจนียนัย   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๒๔]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๓  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้.  
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                                          เหตุบทปญหาวาระ  

                                              อนุโลมนัย   

                                           ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๒๕]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๒๖]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                         ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                        ๓. อธิปติปจจัย  

                [๑๒๗]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เปนปจจัย  
แกเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เปนปจจัย  
แกเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                  ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๑๒๘]๑.  เหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัย  
แกเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 

                                         ๙.  อุปนสิสยปจจัย 
                [๑๒๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ. 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในวิปากปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓  วาระ. 

                                                ปจจนียนัย  

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๓๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย  

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๓๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                       ปจจนียานุโลมนัย   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                        นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๓๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                             ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ. 
                             ๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  
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                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุ-   
ธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม       อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักก-   
สวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ 
                           ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม      อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสวิ- 
ตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ วาระ 
                           ๖.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม      และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม      อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
สวิตักกสวิจารธรรม   เกดิข้ึน   เพราะเหตุปจจัย    มี  ๑  วาระ 
                           ๗.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม      และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม      อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
สวิตักกสวิจารธรรม   เกดิข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   (วาระที่ 
๑-๗) 
                          ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                              ๙.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ  
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           ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ 
           ๑๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ 
           ๑๒.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  (วาระที่  ๘-๑๒) 
            ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม      อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
             ๑๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม     เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
             ๑๕.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม    เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัย 
มี   ๑  วาระ.  
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                  ๑๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ  
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
อวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 ๑๗.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
อวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                  ๑๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนตักกวิจารมัตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 ๑๙.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  นเหตุ- 
ธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
อวิจารธรรม   อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   (วาระที่   ๑๓-๑๙) 
                     ๒๐.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
อวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                      ๒๑.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
อวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ.  
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                           ๒๒.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก-  
อวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                            ๒๓.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสวิตักก- 
สวิจารธรรม     และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                          ๒๔.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสวิตักก- 
สวิจารธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ. 
                        ๒๕.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
สวิตักกสวิจารธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                          ๒๖.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
สวิตักกสวิจารธรรม     และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  (วาระที่ ๒๐-๒๖)  
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            ๒๗.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
            ๒๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
            ๒๙.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     และนเหตุธรรมที่เปน 
อวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
            ๓๐.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
             ๓๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก    
วิจารมัตตธรรม   และนเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕ วาระ  (วาระ.ที ๒๓-๓๑ ) 
             ๓๒.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก-  
วิจารมัตตธรรม  เกินข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ.  
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           ๓๓.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม      อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก-  
วิจารมัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ. 
           ๓๔.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสวิตักก- 
สวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๓๒-๓๔) 
           ๓๕.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม      นเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
            ๓๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม,    นเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
            ๓๗.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ. 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักก- 
สวิจารธรรม,   นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๓๕-๓๖-๓๗)  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย  

                [๑๓๕]      ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม   เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาร  (วาระท่ี ๑-๒-๓) 
                                  ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๔ วาระ   (วารที่ ๔-๗)                                                   
                                   ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน    เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ.                                                                   
                                    ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
อวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                  ๑๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ. 
                                  ๒๐.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุปธรรมท่ีเปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                  ๒๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม   และนเหตุธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ. 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓๗ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วา ะ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒๓ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๒๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย 
มี ๒๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๒๘ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๓๗ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒๑ วาระ    ในปุเรชาต-  
ปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓๗ วาระ  
ในวิปากปจจัย มี ๓๗ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓๗ วาระ    ในอินทริยปจจัย 
มี ๓๗ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓๗ วาระ     ในมัคคปจจัยมี ๓๗ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย มี ๒๗ วาระ ฯลฯ  ในอวิค  
ปจจัย มี ๓๗ วาระ.                                                                        
                                              ปจจนียนัย 
                [๑๓๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓๓ วาระ     ในนอารัมมณปจจัย    ๗ 
วาระ ฯลฯ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย  

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๓๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ 

                                       ปจจนียานุโลมนัย   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๓๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑๔  วาระ... ฯลฯ 
          สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 
                                   นเหตุบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย  

                               ๑.  อารัมมณปจจัย  

                [๑๔๐] ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม   เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                   ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
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                          ๓.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัย  
แกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย   ม ี๔ วาระ (วาระท่ี ๑-๔) 
                          ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    เปน- 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                          ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                          ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ  (วาระที่  ๕-๘) 
                           ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม   เปนปจจัย  
แกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                           ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                              ๑๑.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ดวยอาํนาจของ 
อารัมมณปจจัย  ม ี ๕  วาระ  (วาระที่ ๙-๑๓)  
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           ๑๔.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปน  
สวิตักกสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
            ๑๕.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปน 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
            ๑๖.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปน 
อวิตักกอวิจารธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี ๔ วาระ 
(วาระที่  ๑๔-๑๗) 
            ๑๘.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
            ๑๙.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
             ๒๐.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     และ 
นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๔  วาระ 
(วาระที่ ๑๘-๒๑)                                          
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                                   ๒.  อธิปติปจจัย  

                [๑๔๑] ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
                          ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                          ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม   เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๕ วาระ. 

              ๓.  อนันตรปจจัย  ๔.  สมนันตรปจจัย 
                [๑๔๒]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม   เปนปจจัย  
แกนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย...  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  ฯลฯ 

                              ๘.  อุปนิสสยปจจัย 
                [๑๔๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม   เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔]  ในอารมัมณปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๒๓  วาระ 
ในอนันตรปจจัย  มี  ๒๕ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี  ๒๕ วาระ  ในสหชาต-  
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ปจจัย  มี  ๓๐ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๒๘ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี  ๓๐  
วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี๒๕ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๕ วาระ   ใน 
ปจฉาชาตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย 
มี  ๑๑ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี ๒๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๑๑  วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๓๐  วาระ. 

                                                     ปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๔๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๓๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓๕  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๓๕ วาระ ฯลฯ 

                                            อนุโลมปจจนียนัย  

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๔๖]  เพราะอารัมมณปจจัย      ในนเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ... ฯลฯ 

                                            ปจจนียานุโลมนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม         

                [๑๔๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒๑ วาระ... ฯลฯ 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                       วิตักกติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                             ปติติกเหตุทุกะ 

                               (๕. ปติติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                        เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย         

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๘]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนปติสหคตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ                                 
                        ๘.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม     อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนปติสหคตธรรม   และเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย    

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๐]  ในนอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๑๐ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๑๐ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
     
                                 เหตุบทปญหาวาระ    

                                   อนุโลมนัย   

                                   เหตุปจจัย  

                [๑๕๑]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
                        ๘.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม     และเหตุธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย  

                [๑๕๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย             
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย  ม ี๔  วาระ. 
                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๗.  เหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม       ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๔ วาระ   (วาระที่  ๕-๖-๗-๘) 
                         ๙.  เหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ-   
เหตุธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๑๐. เหตุธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                     ๑๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัย   
แกเหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๔ วาระ   (วาระที่ ๙-๑๐-๑๑-๑๒) 
                     ๑๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม    และเหตุธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ  (วาระที่ ๑๓-๑๔-๑๕-๑๖) 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย  

                [๑๕๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  ฯลฯ  

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๐ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑๖ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๑๖  วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑๐  วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี  ๑๐  วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๑๖  วาระ ฯลฯ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ. 

                                          ปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๖ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๖ วาระ 
ฯลฯ  
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                                            อนุโลมปจจนียนัย  

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๑๕๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๑๐ วาระ...ฯลฯ 

                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๑๕๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑๖  วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                    นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๕๘]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม และนเหตุธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
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            ๔.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยนเหตุ-  
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๕.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
            ๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  และนเหตุธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
            ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๘.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ๙.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     และนเหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม   อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม 
และนเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                               ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๑๕๙]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม   อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๓)  
                       ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
                       ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     และนเหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ (วาระที่ ๘-๑๐) 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๐ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑๐ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๑๐  วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี  ๑๐ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย 
                [๑๖๑]  ในนเหตุปจจัยมี  ๑๐ วาระ ในนอธิปติปจจัยมี ๑๐ วาระ ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                                           นเหตุบทปญหาวาระ 

                                                อนุโลมนัย  

                                        ๑.  อารัมมณปจจัย         

                [๑๖๒]      ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๓.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๔.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนสุขสหคต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๕.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๖.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๗.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   
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                       ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนสุขสหคต-   
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปนปจจัย  
แกนเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                     ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปนปจจัย  
แกนเหตุธรรมเปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                     ๑๑.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                      ๑๒.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
สุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                      ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปติสหคต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ  (วาระที่ ๑๓-๑๖) 

                                ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๑๖๓]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี  ๔ 
วาระ  (วาระที่  ๑-๔)  
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                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  ม ี๔ 
วาระ  (วาระที่ ๕-๘) 
                        ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๔ วาระ   (วาระที่ ๙-๑๒) 
                     ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปติสหคต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  (วาระท่ี ๑๓-๑๖) 

                                ๔.  อนันตรปจจัย  

                [๑๖๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ 

                              ๘.  อุปนิสสยปจจัย 
                [๑๖๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ม ี
๔  วาระ. 
                         ๕.  นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ม ี
๔  วาระ.  
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                         ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เปนปจจัย  
แกนเหตุธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย   มี ๔ วาระ. 
                         ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปติสหคต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ม ี๔  วาระ ฯลฯ                

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๖]  ในอารมัมณปจจัย มี ๑๖ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๑๖ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ   ในสหชาต- 
ปจจัย มี  ๑๐ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๐  วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๑๐ 
วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑๖ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ    ใน 
อาหารปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ. 

                                               ปจจนยีนัย   

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๖๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๖ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๖ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๖ วาระ  ฯลฯ 

                                   อนุโลมปจจนียนัย  

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                [๑๖๘]  เพราะอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี  ๑๖  วาระ... ฯลฯ          
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                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม  

                [๑๖๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑๖ วาระ...  ฯลฯ 
        แมในปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                   ปติติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                        ทัสสนติกเหตุทุกะ 

                         (๘. ทัสสนติกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                      เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๐]     ๑.  เหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง มี ๓  วาระ   ใน 
วิปากปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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                                              ปจจนยีนัย  

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๒]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
  
                                       เหตุบทปญหาวาระ    

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๗๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                        

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๑๗๔]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ฯลฯ  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗๕]  ในเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๘ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   
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มี ๕ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ  ใน  
นิสสยปจจัย มี ๓  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี  
๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ    ในมัคค- 
ปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๗๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ 
ฯลฯ 

                               ๑อนุโลมปจจนียนัย   

                [๑๗๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัยมี ๓ วาระ.... ฯลฯ 

                                  ปจจนียานุโลมนัย   

                [๑๗๘]  เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ... ฯลฯ  
                    แมในปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.       
๑.  เนื่องดวยการนับจํานวนวาระในปจจนยีนัย,  อนุโลมปจจนยีนัย    และปจจนียานุโลมน้ัน 
ทานแสดงไวโดยยอพอเปนแนวเทานั้น   เพราะฉะน้ันตั้งแตนี้เปนตนไปจะไมมีหัวขอเร่ืองแสดงการ 
นับจํานวนวาระใน  ๓  นัยนี้  แตพึงเขาใจวามีอยูตามปกติ  
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                                  นเหตุบทปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๗๙]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  นเหตุธรรมมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                          ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ-  
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                           ๘.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
                          ๙.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย         

                [๑๘๐]       ๑.  นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ-  
ปจจัย 
                           ๒.  นเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย  
                          ๓.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

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

                                              ปจจนยีนัย 
                                            ๑. นเหตุปจจัย 
                [๑๘๒]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๑๘๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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                         ๔.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา-  
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                         ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะนอารัมมณปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๘๔]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนอารัมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ. 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                [๑๘๕]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ฯลฯ 

                                       ปจจนียานุโลมนัย   

                [๑๘๖]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
             สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                      นเหตุบทปญหาวาระ  

                                            อนุโลมนัย 
                                     ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๑๘๗]  ๑. นเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย                                                        
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ  (วาระที่ ๑-๒) 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๓-๔-๕) 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๖-๗-๘) 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘๘]  ในอารมัมณปจจัย  มี  ๘ วาระ   ในอธิปติปจจัย มี ๑๐  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑๓ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย          

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

                [๑๘๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๔ วาระ 
ฯลฯ 

                                    อนุโลมปจจนียนัย 
                [๑๙๐]  เพราะอารัมมณปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ...  ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย  

                [๑๙๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี   ๙  วาระ ...  ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                      ทัสสนติกเหตุทุกะ  จบ  
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                            ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกะ 

        (๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                     เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุ   
ปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม    อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๙๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                                   ปจจนียนัย    

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๑๙๔]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวาระก็ดีพึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 
                                              เหตุบทปญหาวาระ 

                                                อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๕]  ๑. เหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๖ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ. 

                                         ปจจนียนัย  

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๑๙๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๘ วาระ 
ฯลฯ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย   

                [๑๙๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                [๑๙๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๘  วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด   พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                      
                                     นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๐๐]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
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                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๒๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย   

                                       ๑. นเหตุปจจัย 
                [๒๐๒]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๐๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕  วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕  วาระ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย  

                [๒๐๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ...ฯลฯ 

                                   ปจจนียานุโลมนัย   

                [๒๐๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.  
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                                        นเหตุบทปญหาวาระ  

                                              อนุโลมนัย 
                                        ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๒๐๖]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย    ม ี๒ วาระ. 
                              ๓.  นเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                             ๖.  นเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๐๗]  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๘ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี  ๑๐ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๓  วาระ. 

                                                  ปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๐๘]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๔ วาระ         
ฯลฯ  
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                                         อนุโลมปจจนียนัย     

                [๒๐๙]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๘  วาระ... ฯลฯ 
                                 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                [๒๑๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๘  วาระ... ฯลฯ 
        แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                        ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกะ  จบ                          
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                                      อาจยคามิติกเหตุทุกะ  

                     (๑๐.  อาจยคามิติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                      เหตุบทปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๒๑๑]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม       อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอาจยคามิธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ.          

                                          ปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๑๓]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                             อนุโลมปจจนียนัย  

                [๒๑๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ  

                                                ปจจนียานุโลมนัย 
                [๒๑๕]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                 สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                                             ฯลฯ 
            

                                              เหตุบทปญหาวาระ 
                                                      อนุโลมนัย   

                                                    ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๑๖]     ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                 ๒.  เหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                ๓.  เหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย  
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                                           ๒. อารมัมณปจจัย  

                [๒๑๗]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวจยคามินาปจยคามิธรรม เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคานิธรรม     ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
                         ๖.  เหตุธรรมเปนเนวาจคามินาปจยคามิธรรม เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 

                                        ๓.  อธิปติปจจัย         

                [๒๑๘]         ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ  
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                          ๒.  เหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแก  
เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
            มีอยางเดียว  คือที่เปน  สหชาตาธิปติ 
                          ๓. เหตุธรรมท่ีเปนอปจคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                          ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม      เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
            มีอยางเดียว  คือที่เปน  อารัมมณาธิปติ 
                          ๕.  เหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย  
                          ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                 ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๒๑๙]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม      เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจคามิธรรมดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย  
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                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมดวยอํานาจของอนันตร-  
ปจจัย  
                        ๕.  เหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๕  วาระ  ในสมนันตรปจจัย  
มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๘ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                                ปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๒๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ 
ฯลฯ                                              

                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๒๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ  
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                                    ปจจนียานุโลมนัย  

                [๒๒๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๖ วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
 
                                    นเหตุบทปฏิจจวาระ                         

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๒๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  และนเหตุธรรม 
ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยนเหตุธรรที่เปนอาจยคา- 
มิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    และนเหตุ-  
ธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ- 
เหตุปจจัย                                                                      
                         ๘.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                         
                         ๙.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม   และนเหตุธรรมที่เปนเนวา- 
จายคมินาปจยคามิธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๒๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
อารัมมณปจจัย  
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                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๒๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ 

                                       ปจจนียนัย 
                                   ๑. นเหตุปจจัย         

                [๒๒๗]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ- 
นเหตุปจจัย                       

                               ๒. อารัมมณปจจัย   

                [๒๒๘]  ๑. นเหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม   เกิดข้ึน   เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๒๙]  ๑. ในนเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 

                          อนุโลมปจจนียนัย  

                [๒๓๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๕  วาระ... ฯลฯ  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                [๒๓๑]         เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                 
                                          นเหตุบทปญหาวาระ         

                                               อนุโลมนัย 
                                        ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๒๓๒]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย         
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามธิรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย                                                        
                          ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     ดวย- 
อํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                         ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ม ี ๓ วาระ  (วาระที่ ๕-๖-๗) 

                            ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๒๓๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๓ 
วาระ. 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๔ 
วาระ (วาระท่ี ๔-๕-๖-๗) 
                         ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติ 
ปจจัย 
                         ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิยธรรม   และนเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 798 

                       ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ดวย-  
อํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๘-๙-๑๐) 

                           ๓.  อนันตรปจจัย 
                [๒๓๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวย- 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
                                               ฯลฯ  
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                                 ๘.  อุปนิสสยปจจัย 
                [๒๓๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
ฯลฯ 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๒๓๖]  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๗  วาระ  ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๖ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี  ๙  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 

                                      ปจจนียนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัยมี  ๑๕ วาระ 
ฯลฯ    

                               อนุโลมปจจนียนัย  

                [๒๓๘]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ 

                                ปจจนียานุโลมนัย   

                [๒๓๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.                                                
                                อาจยคามิติกเหตุทุกะ  จบ          
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                                        เสกขติกเหตุทุกะ  

                                (๑๑. เสกขติกะ  ๑. เหตุทุกะ)         

                                       เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                [๒๔๐]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
เสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
อเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๒๔๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                      ปจจนียนัย   

                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๔๒]  ในนอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                                อนุโลมปจจนียนัย                                        

                [๒๔๓]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 

                                              ปจจนยีานุโลมนัย 
                [๒๔๔]  เพราะนธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                  สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                                  
                                               นเหตุบทปญหาวาระ         

                                                    อนโุลมนัย   

                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๔๕]      ๑.  เหตุธรรมทีเ่ปนเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                  ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                  ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย  

                [๒๔๖]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 

                                        ๓. อธิปติปจจัย 
                [๒๔๗]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๕.  เหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย  
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                                       ๔. อนันตรปจจัย 
                [๒๔๘]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม      เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๕.  เหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ   (วาระที่ ๔-๕) 
                        ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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                         ๘.  เหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขาเสกขธรรม  เปนปจจัย  
แกเหตุธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี  ๓ 
วาระ  (วาระที่ ๖-๗-๘) 

                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย  มี 
๘ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๓  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๘  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                                                 ปจจนียนัย   

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๕๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๘ วาระ 
ฯลฯ 

                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๕๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                [๒๕๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                     นเหตุบทปฏิจจวาระ  

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๕๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขาเสกขธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  และนเหตุธรรม 
ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  (วาระท่ี 
๔-๕-๖)         
                         ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๘.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๙.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม  และนเหตุธรรมท่ีเปนเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๕๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  อาศัยนเหตุธรรม         
ที่เปนเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ- 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๒๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ ฯลฯ   ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคต 
ปจจัย   มี ๙ วาระ. 

                                        ปจจนียนัย                                               

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๕๖]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในปจจนีย  

                [๒๕๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 

                                          อนุโลมปจจนียนัย   

                [๒๕๘]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ... ฯลฯ 

                                           ปจจนียานุโลมนัย   

                [๒๕๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ... ฯลฯ 
                     สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ.                                  
                                        นเหตุบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย   

                                   ๑.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๖๐]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม      เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย  
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                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                       ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๕.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 

                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๒๖๑]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม      เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   เปน  
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ.                                      

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๖๒]  ในอารัมมณปจจัย มี ๕  วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี  ๘  วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี  ๘ วาระ  ในสหชาตปจจัย   
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มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓  วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๓  วาระ.  
         

                                                    ปจจนียนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๖๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๔  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๑๔  วาระ 
ฯลฯ 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๖๔]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ... ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                [๒๖๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๕  วาระ...  ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                        เสกขติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                  ปรติตติกเหตุทุกะ 

                    (๑๒.  ปรติตติกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย   

                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๖๖]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
ปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม     อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนมหัคคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอัปปมาณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๒๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                  ปจจนียนัย                                  

                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ                   

                [๒๖๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย ม ี
๓ วาระ 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี    เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                           เหตุบทปญหาวาระ 

                                              อนุโลมนัย    

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๖๙]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๗๐]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย            

                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๒๗๑]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                          ๒.  เหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                          ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                           ๔.  เหตุธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๒ วาระ. 

                                  ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๒๗๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปริตตรรรม     เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 813 

                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย                 
                        ๕.  เหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๖. เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๘.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
                        ๙.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรมเปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 

                                    ๙. อุปนิสสยปจจัย 
                [๒๗๓]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๒๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย  มี  ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๓ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี  ๓  วาระ.  
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                                             ปจจนยีนัย    

                [๒๓๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๗๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                [๒๗๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                 
                                      นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๗๘]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระท่ี ๑- 
๒-๓) 
                             ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนมหัคคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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            ๕.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม  
ที่เปนมหัคคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม     และนเหตุธรรม 
ที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
            ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๘.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอัปปมาณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ๙.  เหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม     และนเหตุธรรม 
ที่เปนอัปปมาณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 
           ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑๐-๑๑-๑๒) 
           ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม  อาศัยเหตุเหตุธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  และนเหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 816 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๒๗๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๓  วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคต- 
ปจจัย มี  ๑๓ วาระ. 

                                             ปจจนยีนัย   

                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๒๘๐]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๒๘๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๘๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย  

                [๒๘๓]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                     นเหตุบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย          

                                ๑. อารัมมณปจจัย  

                [๒๘๔]  ๑. นเหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม      เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม       เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมหัคคธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  นเหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมปจจัย   มี ๓ 
วาระ 
                         ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                 ๒.  อธิปติปจจัย  

                [๒๘๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม       เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรม  ที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๒๘๖]  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๑๑  วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๗  วาระ    ในนิสสยปจจัย มี  ๑๓  วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.   

                                                   ปจจนียนัย   

                [๒๘๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๕  วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๑๕ วาระ 
ฯลฯ 

                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๘๘]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ...  ฯลฯ 

                                          ปจจนียานุโลมนัย   

                [๒๘๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๗  วาระ...  ฯลฯ 
                 แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                          ปริตตติกเหตุทุกะ  จบ          
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                                   ปรติตารัมมณติกเหตุทุกะ  

                (๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ ๑. เหตุทุกะ)         

                                    เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๒๙๐]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม     อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตารัมมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม   เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย  
ฯลฯ 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ  

                [๒๙๒]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี  ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                เหตุบทปญหาวาระ 

                                  อนุโลมนัย   

                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๙๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัย  
แกเหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                          ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๙๔]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม     เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
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                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนนหัคคตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย                                                                
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๕.  เหตุธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๖.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ  
ปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี  ๙  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 
                [๒๙๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  

                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                [๒๙๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                [๒๙๘]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                          นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๒๙๙]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม       อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๓  วาระ. 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๐๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓  วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย    

                                    ๑. นเหตุปจจัย  

                [๓๐๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ปจจนียนัย 
                [๓๐๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๐๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย  มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                ปจจนียานุโลมนัย 
                [๓๐๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ   
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.  
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                                 นเหตุบทปญหาวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                            ๑. อารัมมณปจจัย         

                [๓๐๕]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  
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                                          ๓.  อธิปติปจจัย  

                [๓๐๖]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๐๗]  ในอารมัมณปจจัย มี ๗ วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                         ปจจนียนัย  

                [๓๐๘]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                 อนุโลมปจจนียนัย  

                [๓๐๙]  เพราะอารัมมณปจจยั     ในนเหตุปจจัย มี ๗  วาระ... ฯลฯ 

                                 ปจจนียานุโลมนัย  

                [๓๑๐]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                              ปริตตารัมมณติกเหตุทุกะ จบ  
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                                  หีนติกเหตุทุกะ 

                 (๑๔. หีนติกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                              เหตุบทปฏิจจวาระ         

                               อนุโลมนัย 
                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๑๑]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนหีนธรรม     อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
หีนธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
มัชฌิมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                             
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปณีตธรรม  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
ปณีตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                ปจจนียนัย  

                [๓๑๓]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                      เหตุบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๑๔]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนหีนธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนหีนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปณีตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนปณีตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๑๕]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนหีนธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนหีนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนหีนธรรม     เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนหีนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                   
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                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนปณีตธรรมเปนปจจัยแกเหตุธรรม  
ที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๓๑๖]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนหีนธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนหีนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                      
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนหีนธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนปณีตธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนปณีตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนปณีตธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๓๑๗]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนหีนธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนหีนธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                         ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนปณีตธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนปณีตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๓๑๘]  นเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี  ๕  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี  ๑๖  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                                          ปจจนียนัย 
                [๓๑๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ 
ฯลฯ 

                                อนโุลมปจจนียนัย 
                [๓๒๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                ปจจนียานุโลมนัย   

                [๓๒๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ฯลฯ 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                   นเหตุบทปฏิจจวาระ                            

                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๒๒]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนหีนธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนหีนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
                สังกิลิฏฐติกเหตุทุกฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                หีนติกเหตุทุกะ  จบ          
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                                        มิจฉัตตติกเหตุทุกะ  

                        (๑๕. มิจฉัตตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      เหตุบทปฏิจจวาระ   

                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๒๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                       ปจจนียนัย   

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๒๕]  ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  
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ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปาก  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี ๒ วาระ.                                 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                         เหตุบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๒๖]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๒๗]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                   ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๓๒๘]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                     ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๓๒๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                       ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ 
                       ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                                          ฯลฯ  
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                                   ๗.  อุปนิสสยปจจัย  

                [๓๓๐]      ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                     ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                   ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                   ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                   ๕.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                  ๖.  เหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                                  ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม     เปนปจจัยแกเหตุ-   
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕  วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๕ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย    

                [๓๓๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ 

                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๓๓]  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                [๓๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                      นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย  

                [๓๓๕]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย              
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๑-๒-๓)                                                               
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                       ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม     อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี  ๑  วาระ ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย มี  ๙  วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย   

                                     ๑. นเหตุปจจัย 
                [๓๓๗]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                                          ปจจนียนัย   

                [๓๓๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 

                                  อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๓๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๕ วาร... ฯลฯ 

                                  ปจจนียานุโลมนัย                     

                [๓๔๐]  เพราะเหตุปจจัย        ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...   ฯลฯ 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         
                                   นเหตุบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                             ๑. อารัมมณปจจัย         

                [๓๔๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                           ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   
                           ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ-  
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                           ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                           ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                      ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๓๔๒]      ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
                           ๔.  นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                          ๕.  นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
                           ๖.  นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                          ๗.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                        ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                ๓. อนันตรปจจัย 
                [๓๔๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๔๔]  ในอารมัมณปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอธิปติปจจัย มี ๘  วาระ 
ในอนันตรปจจย มี ๕ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในนิสสยปจจัย  ม ี๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.  
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                                               ปจจนยีนัย    

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๔๕]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑๓  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๓  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย  

                [๓๔๖]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ...  ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                [๓๔๗]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ...  ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                 มิจฉัตตติกเหตุทุกะ  จบ  
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                             มัคคารมัมณติกเหตุทุกะ  

              (๑๖. มัคคารัมมณติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                               เหตุบทปฏิจจวาระ    

                                 อนุโลมนัย   

                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๔๘]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนมัคครัมมณธรรม   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุธรรม     อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  เหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                      ๑๒.  เหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม    และเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๑๕.  เหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๔๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๗ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  ม ี ๑๗ วาระ.  
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                                                   ปจจนียนัย    

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๕๐]  ในนอธิปติปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในน 
วิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ 
 
                                         เหตุบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย                 

                [๓๕๑]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๕-๖) 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ 
(วาระที่  ๗-๑๑)  
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                          ๑๒.  เหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑๒-๑๔) 
                          ๑๕.  เหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม    และเหตุธรรม  
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑๕-๑๗) 

                          ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๕๒]  ๑. เหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม     และเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  เหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม     และเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                ๓. อธิปติปจจัย 
                [๓๕๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม    เปนปจจัยแก  
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม      ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                       ๙.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                    ๑๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  และเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                    ๑๗.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  และเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของธิปติปจจัย มี  ๕  วาระ.            

                            ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๓๕๔]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม   เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                       ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖)  
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                ๗.  เหตุธรรมทีเ่ปนมัคครัมมณธรรม  และเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี ๓  วาระ  (วาระที่  ๗-๘-๙) 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี  ๗ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๗ วาระ. 
ในนิสสยปจจัย มี  ๑๗  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒๑  วาระ  ฯลฯ    ใน 
อวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ. 

                                              ปจจนยีนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๕๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๗  วาระ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย  

                [๓๕๗]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๗ วาระ... ฯลฯ  
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                                         ปจจนียานุโลมนัย  

                [๓๕๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                          นเหตุบทปฏิจจวาระ  

                                             อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๕๙]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๖.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๗.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 847 

                                   ๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม   เกิด  
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                 ๑๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยนเหตุ-  
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๑๒.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๑๓.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๑๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  และนเหตุ - 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๑๕.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๑๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และนเหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                    
                                 ๑๗.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยนเหตุ-  
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และนเหตุธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๑๘.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และนเหตุ-  
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม 
และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ (วาระที่ ๑๘-๑๙-๒๐)                               
                        ๒๑.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุ 
ธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒๒.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒๓. นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม 
และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๒๓-๒๔-๒๕) 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑๗  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย   

                                        ๑. นเหตุปจจัย 
                [๓๖๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม   อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๓๖๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย มี  ๑๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในน- 
อาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑๗ วาระ. 

                                   อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๖๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี  ๑๗ วาระ... ฯลฯ 

                                 ปจจนียานุโลมนัย  

                [๓๖๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ... ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                   นเหตุบทปญหาวาระ   

                                       อนุโลมนัย   

                              ๑. อารัมมมณปจจัย 
                [๓๖๕]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๑-๒-๓)   
                         ๔.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๕.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๖.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติ-  
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                         ๗.  เหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                                   ๒.  อธิปติปจจัย  

                [๓๖๖]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม      ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม        ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๕ วาระ   (วาระที่  ๔-๘) 
                        ๙.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม       ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
มี ๕  วาระ  (วาระที่ ๙-๑๓) 
                     ๑๔.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนมัคคา-  
รัมมณธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย      ม ี๓ วาระ    (วาระท่ี 
๑๔-๑๕-๑๖) 
                     ๑๗.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม     และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม      เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนมัคค- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี  ๕ วาระ  (วาระที่ ๑๗-๒๑)  
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                                         ๓.  อนันตรปจจัย  

                [๓๖๗]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคครัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เปนมัคคาธปิติ 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๕.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๖.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และนเหตุธรรมที่เปนมัคคา- 
ธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนมัคคา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                  ๘.  อุปนิสสยปจจัย  

                [๓๖๘] ๑.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๑-๓) 
                                  ๔.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๔-๘)                                         
                                   ๙.  นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๙-๑๓) 
                                   ๑๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม   และนเหตุ 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนมัคคา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                  ๑๗.  นเหตุธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  และนเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนมัคค- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ. 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๖๙]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอธิปติปจจัย  ม ี๒๑ วาระ 
ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๑๗  วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  มี ๑๗  วาระ    ในนิสสยปจจัย มี  ๑๗  วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 854 

                                            ปจจนียนัย  

                [๓๗๐]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย  มี   ๑๙ 
วาระ  ฯลฯ                                                   

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๗๑]  เพราะอารัมมณปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 

                                     ปจจนียานุโลมนัย  

                [๓๗๒]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ... ฯลฯ 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                 มัคคารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                    อปุปนนติกเหตุทุกะ  

                (๑๗. อุปปนนติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                 เหตุบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๓๗๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
            คือ  เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม    ที่เปน 
สัมปยุตตธรรมในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๗๔]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอนุปปนนธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
            คือ   เหตุธรรมท่ีเปนอนุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แก 
อนาคตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                           
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
            คือ   เหตุที่เปนอุปปาทิธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แกอนาค- 
ตังสญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                                          ๓.  อธิปติปจจัย  

                [๓๗๕]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                         สหชาตปจจัย  ฯลฯ  อวิคตปจจัย 
                  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
วิปากปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของมัคคปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจย,  
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี ๑  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย 
                [๓๗๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย  

                [๓๗๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๒  วาระ... ฯลฯ  
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                                  ปจจนียานุโลมนัย    

                [๓๗๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                      นเหตุบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                    ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๓๘๐]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม      เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม      เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                    ๒.  อธิปติปจจัย 
                [๓๘๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม      เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

            ๓.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ  ๕.   นิสสยปจจัย 
                [๓๘๒]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม      เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย.                              

                              ๖.  อุปนิสสยปจจัย 
                [๓๘๓]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม      เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๘๔]  ในอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ      ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี  ๑ วาระ     ในนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย    

                [๓๘๕]  ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ 

                                        อนุโลมปจจนียนัย      

                [๓๘๖]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ... ฯลฯ 

                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                [๓๘๗]  เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมณปจจัย มี ๓ วาระ...ฯลฯ 
                                        อุปปนนติกเหตุทุกะ  จบ          
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                                            อตีตติกเหตุทุกะ  

                            (๑๘. อตีตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                       เหตุบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๘๘]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม     เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๘๙]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอตีตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ. 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี 
๑ วาระ.   ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในวิปาก 
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ     ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย 
มี  ๑  วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย      

                [๓๙๑]  ในนเหตุปจจัย มี  ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ  
ฯลฯ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๙๒]  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 

                                     ปจจนียานุโลมนัย   

                [๓๙๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
 
                                    นเหตุบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๓๙๔]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอตีตธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย         
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนาคตธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๓๙๕]  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนิสสย-  
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๑ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 

                                               ปจจนยีนัย 
                [๓๙๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓  วาระ 
ฯลฯ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                [๓๙๗]  เพราะอารัมมณปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย  

                [๓๙๘]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
                                      อตีตติกเหตุทุกะ จบ  
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                                    อตีตารัมมณติกเหตุทุกะ  

                      (๑๙.  อตีตารัมมณติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                      เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๓๙๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม     

                [๔๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                    ปจจนียนัย   

                [๔๐๑]  ในนอธปิติปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี ๒ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                            นเหตุบทปญหาวาระ  

                                                อนุโลมนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๔๐๒]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๐๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
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                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก  
เหตุธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
                        ๗.  เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๖ 
วาระ  ในสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอัญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓ 
วาระ. 

                                       ปจจนียนัย 
                [๔๐๕]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 

                              อนุโลมปจจนียนัย   

                [๔๐๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ... ฯลฯ  
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                                   ปจจนียานุโลมนัย  

                [๔๐๗]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                  นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๐๘]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม     อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                              ปจจนยีนัย  

                [๔๑๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย ม ี๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                        นเหตุบทปญหาวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                     ๑. อารัมมณปจจัย         

                [๔๑๑]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  นเหตุธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม      เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนอนาคตารัมมธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  นเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนารมัมณธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                        การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                [๔๑๒]  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๗  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.                                     

                                                    ปจจนียนัย                             

                [๔๑๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ. 
ฯลฯ 

                                           อนุโลมปจจนียนัย  

                [๔๑๔]  เพราะอารัมมณปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ...  ฯลฯ 

                                           ปจจนียานุโลมนัย  

                [๔๑๕]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ...  ฯลฯ 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                     อตีตารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ         
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                                       อัชฌัตตติกเหตุทุกะ 

                      (๒๐.  อัชฌัตตติกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                    เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๑๖]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม      อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม     อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๑๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                    ปจจนียนัย   

                [๔๑๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๒ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๒  วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๒  วาระ. 
          สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                        เหตุบทปญหาวาระ  

                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๑๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๒๐]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย            
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                              ๓.  อธิปติปจจัย          

                [๔๒๑]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ-  
ธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                               ๔. อนันตรปจจัย         

                [๔๒๒]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย     
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม   เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมที่เปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 

                                    ปจจนียนัย 
                [๔๒๔]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ 
ฯลฯ 

                            อนุโลมปจจนียนัย   

                [๔๒๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ... ฯลฯ  
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                                  ปจจนียานุโลมนัย   

                [๔๒๖]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                  นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๒๗]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย   

                [๔๒๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                 นเหตุบทปญหาวาระ  

                                    อนุโลมนัย    

                            ๑.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๓๐]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม     เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่เปนอัชณัตตธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๔.  นเหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม     เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๓๑]  ในอารมัมณปจจัย มี ๔ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔  วาระ  ฯลฯ  ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 

                                          ปจจนียนัย 
                [๔๓๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 874 

                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                [๔๓๓]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในเหตุปจจัย มี  ๔  วาระ...  ฯลฯ 
                         

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                [๔๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ... ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  
                                       อัชฌัตตติกเหตุทุกะ  จบ  
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                                 อัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกะ  

            (๒๑.  อัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๓๕]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม   เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม    อาศัยเหตุ 
ธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                      ปจจนียนัย   

                [๔๓๗]  ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๒ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย มี  ๒  วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 
          สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                 เหตุบทปญหาวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๓๘]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม     เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๔๓๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๒.  เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๓.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม     เปนปจจัย 
แกเหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย                            
                        ๔.  เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม               

                [๔๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี  ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๔ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 

                                            ปจจนียนัย 
                [๔๔๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอารัมมณปจจัยมี  ๔  วาระ 
ฯลฯ 

                                    อนุโลมปจจนียนัย  

                [๔๔๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                [๔๔๓]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                     นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๔๔]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
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                         ๒.  นเหตุธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม    อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๔๕]  ในเหตุปจจัย   มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                นเหตุบทปญหาวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๔๖]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกนเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๔๗]  ในอารมัมณปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๔ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคต-     
ปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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                                                ปจจนียนัย 
                [๔๔๘]  ในนเหตุปจจัย มี  ๔  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ 
ฯลฯ  

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                [๔๔๙]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ... ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                [๔๕๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                    อัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ           
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                                        สนิทัสสนติกเหตุทุกะ  

                         (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๑. เหตุทุกะ)         

                                        เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๕๑]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                      เหตุบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๕๓]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย  
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                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๔๕๔]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปน  
ปจจัยแกเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 

             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                        นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                            อนุโลมนัย 
                          ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๕๖]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   
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            ๔.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และ  
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
            ๕. นเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๖.  นเหตุธรรมท่ีเปนสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ๗.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  (วาระท่ี ๑-๗) 
             ๘.  นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ๙.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ๑๐.  นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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           ๑๑.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และ  
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
           ๑๒.  นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ๑๓.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ๑๔.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, นเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม      อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๗  วาระ  (วาระที่  ๘-๑๔) 
           ๑๕.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ๑๖.  นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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             ๑๗.  เหตุธรรมทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย  
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ๑๘.  นเหตุธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ๑๙.  นเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                          
              ๒๐.  นเหตุธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     และนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
              ๒๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม, นเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๗  วาระ  (วาระที่  ๑๕-๒๑)  
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                                       ๒.  อารัมมณปจจัย   

                [๔๕๗]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒  วาระ. 

                                         ปจจนียนัย   

                [๔๕๙]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒๑ 
วาระ ฯลฯ                                    

                                  อนุโลมปจจนียนัย 
                [๔๖๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒๑ วาระ... ฯลฯ 

                                ปจจนียานุโลมนัย   

                [๔๖๑]  เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         นเหตุบทปญหาวาระ  

                                             อนุโลมนัย 
                                     ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๔๖๒]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ฯลฯ  

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๖๓]  ในอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๒๑ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒๕ วาระ. 

                                           ปจจนียนัย   

                [๔๖๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒๕ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๒๑ 
วาระ   ฯลฯ 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                [๔๖๕]  เพราะอารัมมณปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...  ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                [๔๖๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด   พึงใหพิสดารฉันนั้น    
                                  สนทิัสสนติกเหตุทุกะ จบ  
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                                           กุสลติกสเหตุทุกะ 

                             (๑. กุสลติกะ  ๒. สเหตุกทุกะ) 
                                       สเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๖๗]  ๑.  สเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปน          
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยสเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                        ปจจนียนัย   

                [๔๖๙]  ในนอธปิติปจจัย มี  ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย มี ๓  วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๓ 
วาระ.  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย    

                [๔๗๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                       ปจจนียานุโลมนัย  

                [๔๗๑]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                   สเหตุกบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๗๒]  ๑.  สเหตุกธรรมท่ีเปนกุศลเปนปจจัยแกสเหตุกธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  สเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกสเหตุก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                           ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๔๗๓]  ๑.  สเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                         ๒.  สเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                         ๓.  สเหตุกธรรมท่ีเปนกุศลเปนปจจัยแกสเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๔.  สเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกสเหตุก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระท่ี 
๔-๕-๖) 
                         ๗.  สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 

                                   ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๔๗๔]  ๑.  สเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกสเหตุก- 
ธรรมที่เปนกศุล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  ฯลฯ 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๔๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
๕ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอัญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๙ วาระ ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                               ปจจนยีนัย   

                [๔๗๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                       อนุโลมปจจนียนัย   

                [๔๗๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                [๔๗๘]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                    อเหตุกบทปฏจิจวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๗๙]    ๑.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๓.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอกุศล   และอเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ   
ปจจัย 

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๔๘๐]  ๑.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                     ปจจนียนัย   
                                  ๑. นเหตุปจจัย  
                [๔๘๒]  ๑.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                             ๒.  นอารัมมณปจจยั 
                [๔๘๓]  ๑.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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                        ๒.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัยอเหตุกธรรม  
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยอเหตุกธรรม 
ที่เปนอกุศล    และอเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน    เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 

                                            ปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔๘๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                  อนุโลมปจจนียนัย   

                [๔๘๕]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี   ๓  วาระ... ฯลฯ 

                                 ปจจนียานุโลมนัย            

                [๔๘๖]    เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ. . . ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 893 

                                อเหตุกบทปญหาวาระ                  

                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๘๗]  ๑.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกอเหตุก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                           ๒. อารัมมณปจจัย  

                [๔๘๘]  ๑.  อเหตุธรรมที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกอเหตุก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแกอเหตุก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๔.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                           ๓.  อนันตรปจจัย 
                [๔๘๙]  ๑.  อเหตุธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกอเหตุก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย                          
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                      ๒.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแกอเหตุก-  
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                      ๓.  อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                      ๔.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                                             ฯลฯ  

                         ๘.  อุปนิสสยปจจัย  

                [๔๙๐]  ๑.  อเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแกอเหตุก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ 
ในอนันตรปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี  ๔  วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย มี  ๔  วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๔  วาระ. 

                                  ปจจนียนัย  

                [๔๙๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 895 

                                      อนุโลมปจจนียนัย   

                [๔๙๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๑  วาระ... ฯลฯ 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                [๔๙๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔ วาระ...  ฯลฯ 
        แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                 กุสลติกสเหตุกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 896 

                              กุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกะ  

               (๑. กุสลติกะ  ๓.  เหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                           เหตุสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๙๕]  ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนกศุล  อาศัยเหตุสัมปยุตต- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยเหตุสัมป- 
ยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยเหตุ- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๙๖]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                  ปจจนียนัย   

                [๔๙๗]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 897 

                           เหตุสัมปยุตตบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๙๘]  ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกเหตุ- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศลเปนปจจัยแกเหตุ- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                         ๒.  อารัมมณปจจัย          

                [๔๙๙]  ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเหตุ- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                       ๔.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุ- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ.  
                       ๗.  เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ เปนปจจัยแก 
เหตุสัมปยตุตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 898 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๕๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๕ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ. 

                                       ปจจนียนัย  

                [๕๐๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                                อนโุลมปจจนียนัย   

                [๕๐๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                ปจจนียานุโลมนัย   

                [๕๐๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯสฯ 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 899 

                                        เหตุวิปปยุตตบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๐๔]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     อาศัยเหตุ-  
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   และเหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๕๐๕]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๕๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 900 

                                       ปจจนียนัย    

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๕๐๗]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                          ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                [๕๐๘]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     อาศัยเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   และเหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะนอารัมมณปจจัย 

                                        ปจจนียนัย   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนัยะ 
                [๕๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 901 

                           เหตุวิปปยุตตบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย                  

                                ๑. เหตุปจจัย         

                [๕๑๐]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๕๑๑]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๔.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                            ๓. อนันตรปจจัย          

                [๕๑๒]  ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
                        ๒.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกเหตุ- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 902 

                          ๓.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
                            ๔.  เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๑๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๔ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี  ๔ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย  มี ๔ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี  ๔  วาระ   ฯลฯ  ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 

                                                ปจจนียนัย   

                [๕๑๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๕  วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ฯลฯ 

                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                [๕๑๕]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ... ฯลฯ 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                [๕๑๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                               กุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 903 

                                กุสลติกเหตุสเหตุกทุกะ  

                    (๑.  กุสลติกะ  ๔. เหตุสเหตุกทุกะ) 
                               เหตุสเหตุกบทปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๑๗]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุธรรมที่เปน 
กุศล   อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม     และสเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล  อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุธรรมท่ีเปน         
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย   

                [๕๑๙]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                        
                                    เหตุสเหตุกบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๒๐]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๕๒๑]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล   เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรมท่ีเปน  
กุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๓.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล   เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                         ๔.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                               ๓.  อธิปติปจจัย  

                [๕๒๒]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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                            ๒.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรมท่ีเปน  
อกุศล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                            ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ     เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                        ปจจนียนัย 
                [๕๒๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ 

                               อนุโลมปจจนียนัย 
                [๕๒๕]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                ปจจนียานุโลมนัย 
                [๕๒๖]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                           แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                     สเหตุกนเหตุบบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๒๗]  ๑.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล   อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรมที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรน แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรมที่เปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 

                                      ปจจนียนัย   

                [๕๒๙]   ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                     สเหตุกนเหตุกบทปญหาวาระ  

                                              อนุโลมนัย 
                                      ๑.  อารัมมณปจจัย 
                [๕๓๐]  ๑.  ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
กุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย     ม ี๓ วาระ. 
                         ๔.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
อกุศล    เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม    แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๖.  ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ.  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๕๓๑]  ในอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอุป- 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 

                                   ปจจนียนัย 
                [๕๓๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  
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                                            อนุโลมปจจนียนัย  

                [๕๓๓]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
                                                ปจจนียานุโลมนัย 
                [๕๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ... 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                     กสุลติกเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                                     กสุลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

               (๑.  กุสลติกะ  ๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ)  

                               เหตุเหตุสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                [๕๓๕] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนกุศล   อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                  ปจจนียนัย 
                [๕๓๗]  ในนอธิปติปจจัย มี  ๓  วาระ ฯลฯ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย  

                [๕๓๘]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                                      ปจจนียานุโลมนัย   

                [๕๓๙]  เพราะนอธิปติปจจัย     ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                    
                           เหตุเหตุสัมปยุตตบทปญหาวาระ         

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๔๐]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๒.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุปจจัย  และเหตุสัมป- 
ยุตตธรรม  ทีเ่ปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๓.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุ 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย  

                [๕๔๑]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสัมปยตุต- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ       

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๔๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย 
มี  ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                                         ปจจนียนัย   

                [๕๔๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                อนโุลมปจจนียนัย 
                [๕๔๔]  เพราะเหตุปจจัย        ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ฯลฯ 

                               ปจจนียานุโลมนัย   

                [๕๔๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                         เหตุสัมปยุตตนเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๕๔๖]  ๑.  ธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม     แตไมใชเหตุ- 
ธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                       ปจจนียนัย  

                [๕๔๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                        เหตุสัมปยตุตนเหตุบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย          

                [๕๔๙]  ๑.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรมท่ีเปนกุศล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                         ๔.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม     แตไมใชเหตุ-   
ธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชเหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๕๐]  ในอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ     ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ   ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ     
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                                                ปจจนียนัย 
                [๕๕๑]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ  

                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                [๕๕๒]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ... ฯลฯ 
                                         

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                [๕๕๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ... ฯลฯ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                กุสลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ                   
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                                      กสุลติกนเหตุสเหตุกทุกะ  

                   (๑. กุสลติกะ  ๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                นเหตุสเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๕๕๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปนกศุล  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                      

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย 
                [๕๕๖]  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                             
                              นเหตุสเหตุกบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                ๑. อารัมมณปจจัย  

                [๕๕๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
กุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปน 
อกุศล    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    แตเปนสเหตุกธรรม 
ที่เปนอกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓  วาระ. 
                        ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๕๘]  ในอารมัมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอนันตรปจจัย มี ๕  วาระ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสิสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจีย  มี ๕ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 918 

                                                ปจจนียนัย    

                [๕๕๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ฯลฯ 

                                      อนุโลมปจจนียนัย   

                [๕๖๐]  เพราะอารัมมณปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 

                                     ปจจนียานุโลมนัย 
                [๕๖๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
  
                                นเหตุอเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

                [๕๖๒]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ.  
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                                              ปจจนยีนัย   

                [๕๖๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                             
                                     นเหตุอเหตุกบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                [๕๖๕]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๕๖๖]  ในอารมัมณปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                            กุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                                    กสุลติกสัปปจจยทุกะ 

                (๑.  กุสลติกะ  ๗. สัปปจจยทุกะ)          

                              สัปปจจยบทปฏิจจวาระ 

                                 อนุโลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๖๗]  ๑.  สัปปจจยธรรมที่เปนกุศล  อาศัยสัปปจจยธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  สัปปจจยธรรมท่ีเปนกุศล  และสัปปจจยธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสัปปจจยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๔.  สัปปจจยธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยสัปปจจยธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                       ๗.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนกศุล  และสัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย          
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                          ๙.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยสัปปจจย-  
ธรรมที่เปนอกุศล    และสปัปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๕๖๘]   ๑.  สปัปจจยธรรมที่เปนกุศล      อาศัยสัปปจจยธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                          ๒.  สัปปจจยธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยสัปปจจยธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  
                          ๓.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 

                                ปจจนียนัย 
                           ๑.  นเหตุปจจัย         

                [๕๗๐]  ๑.  สัปปจจยธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยสัปปจจยธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย 
                         ๒.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย          
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                                        การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ  

                [๕๗๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  ม ี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี   ๕ วาระ. 

                                                อนุโลมปจจนียนัย 
                [๕๗๒]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี  ๕ วาระ... ฯลฯ     

                                                ปจจนียานุโลมนัย         

                [๕๗๓]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                         สัปปจจยบทปญหาวาระ         

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย          

                [๕๗๔]     ๑.  สัปปจจยธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  สัปปจจยธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกสัป- 
ปจจยธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                 ๗.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๕๗๕]     ๑.  สัปปจจยธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัปปจจย-  
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                  ๔.  สัปปจจยธรรมที่เปนอกุศลเปนปจจัยแกสัปปจจย- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                  ๗.  สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
สัปปจจยธรรมที่เปนอัพยากตะ       ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 

                                                 ปจจนียนัย   

                [๕๗๗]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑๕  วาระ    ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๑๕ 
วาระ   ฯลฯ 

                                         อนุโลมปจจนียนัย  

                [๕๗๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๗ วาระ...ฯลฯ  
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                                ปจจนียานุโลมนัย 
                [๕๗๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙   วาระ... ฯลฯ 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                             กุสลติกสัปปจจยทุกะ  จบ  
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                                         กุสลติกสังขตทุกะ 

                            (๑. กุสลติกะ  ๘. สังขตทุกะ)                 

                                        สังขตบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๘๐]  ๑.  สังขตธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยสังขตธรรมท่ีเปน  
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                        เหมือนสัปปจจยทุกะ 
                                        กุสลติกสังขตทุกะ  จบ 
 
                                        กุสลติกสนิทัสสนทุกะ 

                      (๑.  กุสลติกะ  ๙.  สนิทัสสนทุกะ)         

                                    อนิทัสสนบทปฏิจจวาระ         

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๘๑]  ๑.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอนิทัสสนธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ.          
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                        ๔.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรม  
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                        ๗.  อนิทัสสนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  อาศัยอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                         
                        ๘.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนกศุล และอนิทสัสนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                        ๙.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนอกุศล  และอนิทัสสนธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๕๘๒]  ๑.  อนทิัสสนธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอนิทัสสนธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  อนิทสัสนธรรมทีเ่ปนอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ    เพราะอารัมมณปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๕๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย  

                                     ๑. นเหตุปจจัย  

                [๕๘๔]  ๑.  อนทิัสสนธรรมท่ีเปนอกุศลอาศัยอนิทัสสนธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                        ๒.  อนิทสัสนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  อาศัยอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๘๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                   
                              อนิทัสสนบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย   

                [๕๘๖]  ๑. อนทิัสสนธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ                 
                        ๔.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกอนิ- 
ทัสสนธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.   
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                        ๗.  อนิทัสสนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๕๘๗]  ๑.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
ธรรมที่เปนกศุล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกอนิ- 
ทัสสนธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อนิทัสสนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนิทัสสนธรรมที่เปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                               กุสลติกสนิทัสสนทุกะ  จบ  
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                                              กุสลติกสปัปฏิฆทุกะ 

                                (๑. กุสลติกะ  ๑๐. สัปปฏิฆทุกะ) 
                                           สัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๘๙]  ๑.  สัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ     อาศัยสปัปฏิฆ-  
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑  วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ  ทุกปจจัย. 
 
                                   อัปปฏิฆบทปฏจิจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                 

                [๕๙๑]  ๑.  อัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนกุศล    อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                         ๔.  อัปปฏิฆธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
                         ๗.  อัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยอัปปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๘.  อัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยอัปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนกศุล  และอัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                         ๙.  อัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยอัปปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนอกุศล และอัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย                 

                [๕๙๒]  ๑.  อัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนกุศล    อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  อัปปฏฆิธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  อัปปฏฆิธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยอัปปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย    

                                  ๑.  นเหตุปจจัย 
                [๕๙๔]  ๑.  อัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนอกุศล    อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย 
                        ๒.  อัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๕๙๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  ม ี ๕ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                              อัปปฏฆิบทปญหาวาระ  

                                  อนุโลมนัย  

                              ๑. เหตุปจจัย  

                [๕๙๖]  ๑.  อัปปฏิฆธรรมทีเ่ปนกุศล    เปนปจจัยแกอัปปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อัปปฏฆิธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆ- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ.  
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                        ๗.  อัปปฏฆิธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก  
อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                 กุสลติกสัปปฏิฆทุกะ  จบ  
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                                             กุสลติกรปูทุกะ 

                                (๑. กุสลติกะ ๑๑.  รูปทกุะ) 
                                          รูปบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๙๘]  ๑.  รูปธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยรูปธรรมท่ีเปน  
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๙๙]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี  ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ม ี๑ วาระ   ทุกปจจัย. 
 
                                      อรูปบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๐๐]  ๑.  อรปูธรรมท่ีเปนกุศล   อาศยัอรูปธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๒.  อรูปธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยอรูปธรรมที่เปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                         ๓.  อรูปธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอรูปธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพรวะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๐๑]   ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                               ปจจนยีนัย   

                [๖๐๒]  ในนเหตุปจจัย   มี  ๒ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                       อรูปบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๐๓]  ๑.  อรปูธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                         ๒.  อรูปธรรมที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกอรูปธรรม  
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                          ๓.   อรูปธรรมที่เปนอัพยากตะเปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๐๔]  ๑.  อรปูธรรมท่ีเปนกุศล       เปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  อรูปธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  อรูปธรรมที่เปนอัพยากตะ เปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี   ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                แมในปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                     กสุลติกรูปทุกะ  จบ  
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                                   กุสลติกโลกิยทุกะ  

                      (๑. กุสลติกะ  ๑๒. โลกิยทุกะ)                 

                                 โลกิยบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย         

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๐๖]  ๑.  โลกยิธรรมที่เปนกุศล อาศัยโลกิยธรรมที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยโลกิยธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                   
                        ๓.  โลกิยธรรมที่เปนกศุล     และโลกิยธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยโลกิยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  โลกิยธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยโลกิยธรรมทีเ่ปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัยโลกิยธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัยโลกิยธรรม 
ที่เปนกุศล   และโลกิยธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน   เพราะเหตุ  
ปจจัย                                                                         
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                        ๙.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยโลกิยธรรม  
ที่เปนอกุศล   และโลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ    เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                          ปจจนียนัย 
                                     ๑. นเหตุปจจัย 
                [๖๐๘]  ๑.  โลกิยธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยโลกิยธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 
                         ๒.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัยโลกิยธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

                [๖๐๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๕  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๕  วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                 โลกิยบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย  

                                  ๑.  เหตุปจจยั         

                [๖๑๐]  ๑.  โลกยิธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  โลกิยธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                        ๗.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกโลกิย- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๑๑]  ๑.  โลกยิธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  โลกิยธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  โลกิยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกโลกิย- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ.  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๑๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙  วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ. 
                 แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                      โลกุตตรบทปฏิจจวาระ  

                                          อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๖๑๓]  ๑.  โลกุตตรธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยโลกุตตรธรรม  
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                              ๒.  โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยโลกุตตร- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๖๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๒  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย   

                [๖๑๕]  ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                              โลกุตตรบทปญหาวาระ  

                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๑๖]  ๑.  โลกุตตรธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกโลกุตตร- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  โลกตุตรธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๖๑๗]  ๑.  โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  โลกุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                               ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๑๘]  ๑.  โลกุตตรธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกโลกุตตร- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                         ๒.  โลกตุตรธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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                        ๓.  โลกุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก  
โลกุตตรธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                              ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๖๑๙]  ๑.  โลกตุตรธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกโลกุตตร- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๒.  โลกุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม     

                [๖๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                กุสลติกโลกิยทุกะ จบ  
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                             กุสลติกเกนจิวิญเญยยทกุะ   

                (๑. กุสลติกะ  ๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ)         

                               เกนจิวิญเญยยบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๒๑]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนกศุล     อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนกุศล  และเกนจิวิญเญยย- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนกุศล   เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล     อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนกุศล     และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๙.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิ-  
วิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล   และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๒๒]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนกศุล       อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล     อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล    เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๓.  เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                        ปจจนียนัย   

                                     ๑. นเหตุปจจัย 
                [๖๒๔]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  
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                        ๒.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยเกนจิ-  
วิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
                [๖๒๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                             เกนจิวิญเญยยบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๒๖]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนกศุล     เปนปจจัยแก 
เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแก 
เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ เปนปจจัยแก 
เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๒๗]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนกศุล     เปนปจจัยแก 
เกนจิวิญเญยยธรรมเปนกศุล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ   
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

                [๖๒๘]  ในเหตุปจจัย    มี  ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสสติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๒๙]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนกศุล      อาศัยเกนจิ- 
วิญเญยยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                         เหมือนเกนจิวิญเญยยทุกะ 
                                    กสุลติกเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ  
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                                                กุสลติกอาสวทุกะ 

                                 (๑. กุสลติกะ  ๑๔. อาสวทุกะ) 
                                              อาสวบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๓๐]  ๑.  อาสวธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยอาสวธรรมที่เปน  
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ในสัมปยุตตวาระก็ดี  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
 
                                   โนอาสวบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๓๒]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมที่เปนกศุล      และธรรม  
ที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๔.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล   เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๘.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล      และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล     และธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๓๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกศุล   เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  
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                         ๓.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณ-  
ปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ 

                                         ปจจนียนัย   

                [๖๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕  วาระ 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ 
 
                                 โนอาสวบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๓๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ.  
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                       ๔.  ธรรมทีjไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
มี ๓  วาระ. 
                        ๗.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ   เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมธรรมอัพยากตะ    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๖๓๗]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                            กุสลติกอาสวทุกะ  จบ 
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                                        กุสลติกสาสวทุกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๑๕. สาสวทุกะ)                  

                                     สาสวบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๓๙]  ๑.  สาสวธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยสาสวธรรมที่เปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                        ๓.  สาสวธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยสาสวธรรมที่เปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ 
                        ๗.  สาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยสาสวธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  สาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัยสาสวธรรม 
ที่เปนกุศล และสาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๙.  สาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยสาสวธรรม 
ที่เปนอกุศล  และสาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๔๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                                  ปจจนียนัย  

                [๖๔๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัยมี  ๕  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                            สาสวบทปญหาวาระ 

                                               อนุโลมนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย  

                [๖๔๒]          ๑.  สาสวธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกสาสวธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                                   ๔.  สาสวธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกสาสวธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                  ๗.  สาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกสาสว- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๔๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๗  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  
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                                        อนาสวบทปฏิจจ วาระ 

                                             อนุโลมนัย         

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๔๔]  ๑.  อนาสวธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอนาสวธรรมที่เปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอนาสวธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                         อนาสวบทปญหาวาระ  

                                               อนุโลมนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๔๖]  ๑.  อนาสวธรรมที่เปนกุศลเปนปจจัยแกอนาสวธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๖๔๗]  ๑.  อนาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
อนาสวธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๔๘]  ๑.  อนาสวธรรมท่ีเปนกุศล      เปนปจจัยแกอนาสว- 
ธรรมที่เปนกศุล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๒.  อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                        ๓.  อนาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อนาสวธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                ๔.  อนันตรปจจัย  

                [๖๔๙]  ๑.  อนาสวธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกอนาสว- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                        ๒.  อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๖๕๐]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย มี 
๒ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในอุปนิสสปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  
มี ๒ วาระ. 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                            กุสลติกสาสวทุกะ จบ  
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                                        กุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 

                     (๑ กุสลติกะ  ๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ)                       

                                  อาสวสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ         

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                [๖๕๑]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล     อาศยัอาสว-  
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ    

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ    ในสัมปยุตตวาระก็ดี    ในปญหาวาระก็ดี 
ทุกปจจัย   ม ี ๑  วาระ. 
 
                               อาสววิปปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๕๓]  ๑.  อาสววิปปยุตตธรรมที่เปนกศุล  อาศัยอาสว- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                  
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                         ๒.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอาสว 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล    และอาสววิปป- 
ยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เปนกุศล  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๔.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอาสว- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๕.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอาสว-  
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๖.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอาสว- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล   และอาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๗.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอาสว- 
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   และอาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๗  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.  
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                                 อาสววิปปยุตตบทปญหาวาระ 

                                             อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๕๕]  ๑.  อาสววิปปยุตตธรรมที่เปนกศุล       เปนปจจัยแก 
อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแก 
อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๕.  อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัย 
แกอาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                         กุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                           กุสลติกอาสวสาสวทุกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๑๗. อาสวสาสวทุกะ)  

                                       อาสวสาสวบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๖๕๗]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และสาสวธรรมท่ีเปน 
อกุศล  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และสาสวธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ในสัมปยุตตวาระก็ดี  ในปญหาวาระก็ดี 
ทุกปจจัย  มี  ๑ วาระ.          
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                               สาสวโนอาสวบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๕๙]  ๑.  ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
กุศล   อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปน 
อกุศล   อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
กุศล  และธรรมท่ีเปนสาสวธรรม    แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอัพยา- 
กตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๙.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
อกุศล     และธรรมท่ีเปนสาสวธรรม     แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

                [๖๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                 
                               สาสวโนอาสวบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย                 

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๖๖๑]  ๑.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
กุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
กุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
อกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม   แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๖๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                   กุสลติกอาสวสาสวทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 962 

                                กุสลติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ         

                        (๑. กุสลติกะ ๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                   อาสวอาสวสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๖๓]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และอาสวสัมปยุตต-  
ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และอาสว- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

                [๖๖๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในสัมปยุตตวาระก็ดี  ในปญหาวาระก็ดี 
ทุกปจจัย มี  ๑  วาระ.  
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                        อาสวสัมปยุตตโนอาสวบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๖๕]  ๑.  ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสว- 
ธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี   ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี  ๑  วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ในสัมปยุตตวาระก็ดี  ในปญหาวาระก็ดี 
ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                        กุสลติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                กุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

          (๑. กุสลติกะ  ๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ)  

                            อาสววิปปยุตตสาสวบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๖๗]    ๑.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนกุศล   
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ. 
                              ๔.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                             ๕.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๖.   ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนกศุล 
และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๗.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปน  
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนอกุศล  
และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                 
                         อาสววิปปยุตตสาสวบทปญหาวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๖๙]  ๑.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปนกุศล 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนกุศล     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปนอกุศล 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                         ๕.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปน  
อัพยากตะ   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ. 
             แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                         อาสววิปปยุตตอนาสวบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                 

                [๖๗๑]  ๑.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                       
                         ๒.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เปน 
อัพยากตะ      อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๖๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
 
                           อาสววิปปยุตตอนาสวบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๗๓]    ๑.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                                ๒.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๗๔]  ๑.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน  
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
กุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
                [๖๗๕]  ๑.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย               
                       ๒.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                       ๓.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
กุศล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 

                                     ๔.  อนันตรปจจัย 
                [๖๗๖]  ๑.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนกุศล 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนอัพยากตะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                       ๒.  ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๖๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
                 แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                     กุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  จบ  
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                                กุสลติกฉโคจฉกทุกะ  

             (๑. กุสลติกะ ๒๐.-๕๔. ฉโคจฉกทุกะ) 
                             สัญโญชนบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๗๘]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยสัญโญชนธรรมท่ีเปนอกุศล  ฯลฯ 
คันถะ  โอฆะ   โยคะ  นวีรณะ  ที่เปนอกุศล 
                                          ฯลฯ 

                     โนปรามาสบทปฏจิจวาระ 
            ๑.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรมที่เปนกุศล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  เหมือนอาสวโคจฉกะ 
                      ทฏิฐิ  ยอมไมเกิดข้ึน เพราะอาศัยทิฏฐิ.                         
                          กุสลติกฉโคจฉกทุกะ จบ  
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                                          กุสลติกสารมัมณทุกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๕๕.  สารัมมณทุกะ) 
                                        สารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๗๙]      ๑.  สารัมมณธรรมที่เปนกุศล  อาศัยสารัมมณธรรม  
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  สารัมมณธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยสารัมมณธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๓.  สารัมมณธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสารัมมณ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๘๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.  
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                                   สารัมมณบทปญหาวาระ  

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย                                                 

                [๖๘๑]   ๑.  สารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกสารัมมณ- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  สารัมมณธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกสารัมมณ- 
ธรรมที่เปนอกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย                     
                        ๓.  สารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
สารัมมณธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                    ๒.  อารัมมปจจัย  

                [๖๘๒]  ๑.  สารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกสารัมมณ- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๘๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  
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                                        อนารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๘๔]  ๑.  อนารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอนา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 

                                        ปจจนียนัย 
                [๖๘๖]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ 
                สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ 
         
                                  อนารัมมณบทปญหาวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๘๗]  ๑.  อนารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนารัมมณธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน 
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ปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
นิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย  
อํานาจของอินทริยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
                                        ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ 
                                  กุสลติกสารัมมณทุกะ  จบ  
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                                               กุสลติกจิตตทุกะ 

                                (๑ กุสลติกะ  ๕๖.  จิตตทุกะ) 
                                          จิตตบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                   ๑. อารัมมณปจจัย                         

                [๖๘๘]  ๑.  จิตตธรรมที่เปนกุศล      เปนปจจัยแกจิตตธรรม  
ที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๘๙]  ในอารมัมณปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ 

                                          ปจจนียนัย 
                [๖๙๐]  ในนเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                         โนจิตตบทปฏิจจวาระ  

                                อนโุลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๙๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชจิตตะท่ีเปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตะที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตะที่เปนอกุศล     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตะที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                        ๗.  ธรรมที่ไมใชจิตตะที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตะที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  ธรรมท่ีไมใชจิตตะที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตะที่เปนกุศล    และธรรมท่ีไมใชจิตตะที่เปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๙.  ธรรมท่ีไมใชจิตตะที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตะที่เปนอกุศล     และธรรมท่ีไมใชจิตตะท่ีเปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        ๒.  อารมัมณปจจัย  

                [๖๙๒]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชจิตตะที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตะที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๖๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                     
                                        โนจิตตบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๙๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตะท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตะที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๓ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ 
                                    กสุลติกจิตตทุกะ จบ  
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                                            กุสลติกเจตสิกทุกะ 

                           (๑. กุสลติกะ  ๕๗. เจตสิกทุกะ)         

                                     เจตสิกบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 

                                          ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๙๖]  ๑.  เจตสิกธรรมท่ีเปนกุศล    อาศัยเจตสิกธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   
                        ๒.  เจตสิกธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยเจตสิกธรรมท่ีเปน 
อกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  เจตสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยเจตสิกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ 
             สหชาตวาระก็ดี  ฯสฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                  เจตสิกบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๙๘]  ๑.  เจตสิกธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเจตสิกธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  เจตสิกธรรมท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแกเจตสิก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๓.  เจตสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ เปนปจจัยแกเจตสิก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๖๙๙]  ๑.  เจตสิกธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกเจตสิกธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  เจตสิกธรรมท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแกเจตสิก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  เจตสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกเจตสิก-  
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓  วาระ.  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 

                                 อเจตสิกบทปฏิจจวาระ  

                                          อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๗๐๑]  ๑.  อเจตสิกธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยอเจตสิกธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ 
                                                  ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ. 

                                        ปจจนียนัย  

                [๗๐๓]  ในนเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕  วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕  วาระ 
                   สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารอยางนี้. 
                                กุสลติกเจตสิกทุกะ จบ       
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                                  กุสลติกจิตตสัมปยุตตาทิอัฏฐทุกะ 

          (๑.  กุสลติกะ  ๕๘-๖๕ จิตตสัมปยุตตาทิอัฏฐทุกะ)  

                                   จิตตสัมปยุตตบทปฏิจาจวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย                           

                [๗๐๔]  ๑.  ฯลฯ    อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกศุล   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรมที่เปนกุศล  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรมท่ีเปนกุศล   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสหภูธรรมที่เปนกุศล   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรมท่ีเปนกุศล   ฯลฯ       
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่เปนกุศล    ฯลฯ       
                    ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมที่เปนกศุล 
อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมที่เปนกศุล เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี    ปญหาวาระก็ดี    พึงให 
พิสดารอยางนี้. 
                  กสุลติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ จบ  
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                                        กุสลติกอัชฌัตติกทุกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๖๖. อัชฌัตตติกทุกะ)                   

                                     อชัฌัตติกบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๐๖]  ๑.  อัชฌัตติกธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอัชฌัตติก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                     อชัฌัตติกบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                ๑.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๐๘]  ๑.  อัชฌัตติกธรรมที่เปนกุศลเปนปจจัยแกอัชฌัตติก- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                              ๒.  อัชฌัตติกธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกอัช- 
ฌัตติกธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                              ๓.  อัชฌัตติกธรรมท่ีเปนกุศลเปนปจจัยแกอัชฌัตติก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                         ๔.  อัชฌตัติกธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกอัช-  
ฌัตติกธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  อัชฌตัติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๐๙]  ในอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ 
วาร ะ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                     พาหิรบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๗๑๐]  ๑.  พาหิรธรรมที่เปนกุศลอาศัยพาหิรธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๑๑]  ในเหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         พาหิรบทปญหาวาระ  

                                             อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๑๒]  ๑.  พาหิรธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกพาหิรธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

                [๗๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                               กุสลติกอัชฌัตติกทุกะ  จบ  
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                                            กุสลติกอปุาทาทุกะ  

                        (๑.  กุสลติกะ  ๖๗.  อุปาทาทุกะ) 
                                     อปุาทาบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                [๗๑๔]  ๑.  อุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะเปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                 ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ    ในอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
  
                              โนอุปาทาบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๗๑๕]    ๑.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                               ๔.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ.  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกุศล   และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๗๑๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                          โนอุปาทาบทปญหาวาระ 

                                 อนุโลมนัย   

                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๑๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกศุล     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                        ๗.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   ดวยอํานาจของ  
เหตุปจจัย 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย      

                [๗๑๘]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนกศุล    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ.                                                                       
                         ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๑๑ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                              กุสลติกอุปาทาทุกะ  จบ  
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                                               กุสลติกอุปาทินนทุกะ  

                             (๑.  กุสลติกะ  ๖๘.  อุปาทินนทุกะ) 
                                     อุปาทินนบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๒๐]  ๑.  อุปาทินนธรรมที่เปนอัพยากตะ   อาศัยอุปาทินน- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   ทกุปจจัย มี ๑ วาระ. 
 
                                อนุปาทินนบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๗๒๒]  ๑.  อนุปาทินนธรรมท่ีเปนกุศล    อาศัยอนุปาทินน- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                        ๔.  อนุปาทินนธรรมทีเ่ปนอกุศล   อาศัยอนุปาทินน-  
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อนุปาทินนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    อาศัยอนุปา- 
ทินนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                                ฯลฯ 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                อนุปาทินนบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๒๔]  ๑.  อนปุาทินนธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกอนุปา- 
ทินนธรรมทีเ่ปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อนุปาทินนธรรมทีเ่ปนอกุศล  เปนปจจัยแกอนุปา- 
ทินนธรรมทีเ่ปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อนุปาทินนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนุปาทินธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๒๕]  ๑.  อนุปาทินนธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกอนุปา-  
ทินนธรรมทีเ่ปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                         ๔.  อนุปาทินนธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกอนุปา- 
ทินนธรรมทีเ่ปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  อนุปาทินนธรรมที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๘.  อนุปาทินนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                         ๙.  อนุปาทินนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ    ในอนนัตรปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ    ในสหชาต- 
ปจจัย มี ๙  วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๑ วาระ. 
                                       กุสลติกอุปาทินนทุกะ จบ  
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                                        กุสลติกอุปาทานโคจฉกทุกะ 

                (๑-๕.  กุสลติกะ  ๖๙.-๗๔. อุปาทานโคจฉกทุกะ)         

                                           อุปาทานบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๒๗]  ๑.  อุปาทานธรรมท่ีเปนอกุศล   อาศัยอุปาทานธรรม  
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                     การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๒๘]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                                     พึงจําแนกอุปาทานโคจฉกะใหพิสดาร 
                                         กุสลติกอุปาทานโคจฉกทุกะ จบ                          
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                                              กุสลติกกเิลสทุกะ 

                          (๑.  กุสลติกะ  ๗๕.  กิเลสกุกะ)  

                                           กิเลสบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๒๙]  ๑.  กิเลสธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย            

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                                        โนกิเลสบทปญหาวาระ 

                                              อนุโลมนัย  

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๓๐]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรมท่ีเปนกุศล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกิเลสธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ  
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                        ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกิเลสธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.  
                        ๗.  ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๓๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                  
                                         โนกิเลสบทปญหาวาระ 

                                                อนุโลมนัย   

                                              ๑.  เหตุปจจัย 
                [๗๓๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมท่ีเปนกุศล     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรมที่เปนอัพยากตะ     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๓๔]  ในเหตุปจจัย   มี  ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน  
                                           กุสลติกกิเลสทุกะ จบ  
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                                   กุสลติกสังกิเลสิกทุกะ  

                        (๑. กุสลติกะ  ๗๖. สังกิเลสทุกะ)         

                                    สังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ         

                                          อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๓๕]  ๑.  สังกิเลสิกธรรมที่เปนกุศล   อาศัยสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓   วาระ. 
                         ๗.  สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยสังกิเลสิก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ 
                                                    ฯลฯ 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                          สังกิเลสิกบทปญหาวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๓๗]  ๑.  สังกิเลสิกธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกสังกิเลสิก- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.                  
                        ๔.  สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอกุศล      เปนปจจัยแกสัง- 
กิเลสิกธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  สังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกสัง- 
กิเลสิกธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๓๘]  ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
         
                                อสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๗๓๙]  ๑.  อสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอสังกิเลสสิก- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๒.  อสังกเิลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     อาศัยอสัง-   
กิเลสิกธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                               อสังกิเลสิกบทปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔๑]  ๑.  อสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกอสัง- 
กิเลสิกธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  อสังกเิลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๔๒]  ๑.  อสงักิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                        ๒.  อสังกเิลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
อสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี  ๔  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                กุสลติกสังกิเลสิกทุกะ จบ  
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                                       กุสลติกสังกิลิฏฐทุกะ 

                     (๑. กุสลติกะ  ๗๗.  สังกิลิฏฐทุกะ)          

                                  สังกิลิฏฐบทปฏจิจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔๔]  ๑.  สังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยสังกิลิฏฐธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๗๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
            ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
                 
                            อสังกิลฏิฐบทปฏิจจวาระ 

                                อนโุลมนัย 
                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔๖]  ๑.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                 
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                         ๒.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอสังกิลิฏฐ-  
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  อสังกิลิฏฐธรรมที่เปนกุศล   และอสังกิลิฏฐธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล    เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                          ๔.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอสังกิลิฏฐ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๕.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอสังกิลิฏฐ- 
ธรรมที่เปนกศุล    และอสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                                 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๔๗]  ๑.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                         ๒.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอสังกิลิฏฐ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๗๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1001 

                                 อสังกิลิฏฐบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๗๔๙]  ๑.  อสงักิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกอสัง- 
กิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                      ๔.  อสังกิลฏิฐธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
อสังกิลิฏฐธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๕๐]๑.  อสังกิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกอสัง- 
กิลิฏฐธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                        ๓.  อสังกลิิฏฐธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
อสังกิลิฏฐธรรมที่เปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๒ วาระ. 

                 การนับจําพวกวาระในอนุโลม 
                [๗๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี  ๔  วาระ  ฯลฯ   ในอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
          แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                  กสุลติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                       กุสลติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ  

                   (๑.  กุสลติกะ  ๗๘.  กิเลสสัมปยุตตทุกะ) 
                                   กิเลสสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๕๒]  ๑.  กิเลสสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยกิเลส- 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  เหมือนกับสังกิลิฏฐทุกะ  จบ 
                                กุสลติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                        กุสลติกกิเลสสังกิเลสิกทุกะ 

                      (๑. กุสลติกะ  ๗๙.  กิเลสสังกิเลสิกทุกะ) 
                                      กเิสลสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๕๓]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งกิเลสธรรม  และสังกิเลสิกธรรม  
ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งกิเลสธรรม  และสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
         
                                  สังกิเลสิกโนกิเลสบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๕๕]  ๑.  ธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1004 

                           ๘.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม  
ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                           ๗.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลส- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๘.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลส- 
ธรรมที่เปนกศุล   และธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลส- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๙.  ธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลส- 
ธรรมเปนอกุศล   และธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลส- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.  
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                        สังกิเลสิกโนกิเลสบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย                                 

                [๗๕๗]  ๑.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลส- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.       
                        ๔.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใช 
กิเลสธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                กุสลติกกิเลสสังกิเลสิกทุกะ  จบ          
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                                        กุสลติกกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ 

                    (๑.  กุสลติกะ  ๘๐.  กิเสลสังกิลิฏฐทุกะ)    

                                กิเลสสังกิลิฏฐบทปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๕๙]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งกิเลสธรรม  และสังกิลิฏฐธรรม  
ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งกิเลสธรรม   และสังกิลิฏฐธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย มี  ๑  วาระ. 
 
                                สังกลิิฏฐโนกิเลสบทปฏิจจวาระ         

                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย  

                [๗๖๑]  ๑.  ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม    แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                                   กุสลติกกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ  จบ  
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                                        กุสลติกกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ 

                    (๑. กุสลติกะ  ๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ) 
                                     กิเลสกิเลสสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๖๓]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม     และกิเลสสมัปยุตต- 
ธรรมที่เปนอกุศล     อาศยัธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม     และกิเลส-  
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
                  ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   ทุกปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                                 กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสบทปฏิจจวาระ         

                                                 อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๖๕]  ๑.  ธรรมท่ีเปนกิเลสสัมปยุตตธรรม   แตไมใชกิเลส- 
ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม  แตไมใช- 
กิเลสธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                                กุสลติกกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                            กุสลติกกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ 

        (๑.  กุสลติกะ  ๘๒.  กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ)          

                        กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๖๗]  ๑.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
กุศล  อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๓.  ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
กุศล   และธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๕.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน    
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
และธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิด 
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
                กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกบทปญหาวาระ 

                                อนโุลมนัย 
                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๖๙]  ๑.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เปน 
กุศล  เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
กุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                        ๔.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกเิลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม                        

                [๗๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๔  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                   กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย                               

                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๗๑]  ๑.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
กุศล  อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกศุล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒. ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.  
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                                กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกบท ปญหาวาระ 

                                                  อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย                 

                [๗๗๓]  ๑.  ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
กุศล   เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เปน 
กุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                              ๒.  ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกเิลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๔ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                        กุสลติกกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ  จบ  
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                                กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

             (๑. กุสลติกะ   ๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ)          

                             ทัสสเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๗๕]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                            นทัสสเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๗๗]  ๑.  นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนกุศล     อาศัย 
นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนกุศล    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓  วาระ. 
                             ๔.  นทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล    อาศัย 
นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                       ๗.  นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัย  
นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนกุศล  และนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  นทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย 
นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศลและนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพระเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ.                                              
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                        นทัสสเนนปหาตัพพบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๗๗๙]  ๑.  นทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัย 
แกนทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                        ๔.  นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกนทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนอกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอัพยากตะ   เปน 
ปจจัยแกนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอัพยากตะ   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๘๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐  วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย มี   ๙ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                        กุสลติกทสัสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ  
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                                      กสุลติกภาวนายปหาตัพพทุกะ 

                (๑.  กุสลติกะ  ๘๔.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ) 
                                   ภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๘๑]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยภาว-   
นายปหาตัพพธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
               ในสหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   ทกุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 
                             นภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๗๘๓]  ๑.  นภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนกุศล  อาศัยนภาว- 
นายปหาตัพพธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๘๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙ วาระ 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                              กุสลติกภาวนายปหาตัพพทุกะ  จบ  
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                                กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 

        (๑. กุสลติกะ  ๘๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทกะ)  

                            ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบทปฏจิจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๘๕]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนอกุศล  อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
 
                        นทัสสเนนปหาตัพพเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๘๗]  ๑.  นทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนกศุล  อาศัย 
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                               กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                             กุสลติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 

        (๑.  กุสลติกะ  ๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ)  

                            ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏจิจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๘๙]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุธรรมที่เปนอกุศล   อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๙๐]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย   มี  ๑  วาระ. 
 
                              นภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๙๑]  ๑.  นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนกุศล   อาศัย 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1022 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๗๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร 
                            กุสลติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                                     กสุลติกสวิตักกทุกะ 

                      (๑. กุสลติกะ  ๘๗. สวิตักกทุกะ)           

                                     สวิตักกบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๙๓]  ๑.  สวิตักกธรรมท่ีเปนกุศล อาศยัสวิตักกธรรมที่เปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สวิตักกธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยสวิตักกธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  สวิตักกธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสวิตักกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

                [๗๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1024 

                                 สวิตักกบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๗๙๕]  ๑.  สวิตักกธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกสวิตักก- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  สวิตักกธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกสวิตักก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  สวิตักกธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกสวิ- 
ตักกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๗๙๖]  ๑.  สวิตักกธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกสวิตักก- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  สวิตักกธรรมที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกสวิตักก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                        ๗.  สวิตักกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกสวิ- 
ตักกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1025 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๙๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                      อวิตักกบทปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๙๘]  ๑.  อวิตักกธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอวิตักกธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๗๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1026 

                                        อวิตักกบทปญหาวาระ  
                                                อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๐๐]          ๑.  อวิตักกธรรมที่เปนกุศล     เปนปจจัยแกอวิตักก-  
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                     ๔.  อวิตักกธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแกอวิ- 
ตักกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๐๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                 กุสลติกสวิตักกทุกะ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1027 

                                        กุสลติกสวิจารทุกะ 

                                 (๑. กุสลติกะ ๘๘. สวิจารทุกะ)         

                                        สวิจารบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๘๐๒]  ๑.  สวิจารธรรมที่เปนกุศล  อาศัยสวิจารธรรมที่เปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                          
                                        เหมือนกุสลสวิตักกะ                                         
                                    กสุลติกสวิจารทุกะ  จบ                                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1028 

                                            กุสลติกสปัปติกทุกะ 

                              (๑. กุสลติกะ  ๘๙. สัปปติกทุกะ)         

                                          สัปปติกบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย         

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๐๓]      ๑.  สัปปติธรรมท่ีเปนกุศลอาศัยสัปปติกธรรมท่ีเปน  
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๒.  สัปปติกธรรมท่ีเปนอกุศล     อาศัยสัปปติกธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๓.  สัปปติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยสัปปติกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๐๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1029 

                                     สปัปติกบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย                 

                [๘๐๕]  ๑.  สัปปติกธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกสัปปติก- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  สัปปติกธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกสัปปติก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  สัปปติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                     
                                      อปัปติกบทปฏิจจวาระ  

                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๐๗]  ๑.  อัปปติกธรรมท่ีเปนกุศล อาศยัอัปปติกธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1030 

                            ๔.  อัปปติกธรรมท่ีเปนอกุศล   อาศัยอัปปติกธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
                            ๗.  อัปปติกธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยอัปปติก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๘.  อัปปติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยอัปปติก- 
ธรรมที่เปนกศุล  และอัปปติกธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                            ๙.  อัปปติกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอัปปติกธรรม 
 ี่ที่เปนอกุศล  และอัปปติกธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม   

                [๘๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         
                                   อัปปติกบทปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 

                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๘๐๙]  ๑.  อัปปติกธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกอัปปติก- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1031 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ  
ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๓  วาระ. 
                 แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                   กุสลติกสัปปติกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1032 

                                        กุสลติกปติสหคตาทิติทุกะ 

                   (๑. กุสลติกะ  ๙๐.-๙๒.  ปติสหคตาทติิทุกะ)  

                                        ปติสหคตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย         

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๑๑]  ๑.  ปติสหคตธรรมที่เปนกุศล   อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                   
                ฯลฯ  อาศัยนปติสหคตธรรมท่ีเปนกุศล  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยสุขสหคตธรรมท่ีเปนกุศล  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยนสุขสหคตธรรมท่ีเปนกุศล  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนกศุล  ฯลฯ                                 
                ฯลฯ  อาศัยนอุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนกศุล  ฯลฯ 
                            กุสลติกปติสหคตาทิติทุกะ  จบ         
                         



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1033 

                                          กุสลติกกามาวจรทุกะ 

                        (๑.  กุสลติกะ  ๙๓.  กามาวจรทุกะ)                                  

                                        กามาวจรบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๑๒]  ๑.  กามาวจรธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยกามาวจรธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  กามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยกามาวจร- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  กามาวจรธรรมท่ีเปนกุศล  และกามาวจรธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยกามาวจรธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย                 
                      ๔.  กามาวจรธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยกามาวจรธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี ๓  วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) 
                      ๗.  กามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยกามาวจร- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๘.  กามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยกามาวจร- 
ธรรมที่เปนกศุล  และกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                      ๙.  กามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยกามาวจร- 
ธรรมที่เปนอกุศล  และกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1034 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ  
ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                               กามาวจรบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๑๔]  ๑.  กามาวจรธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกกามาวจร- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  กามาวจรธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.   กามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
กามาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1035 

                                         นกามาวจรบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๑๖]          ๑.  นกามาวจรธรรมท่ีเปนกศุลอาศัยนกามาวจรธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                   ๒.  นกามาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยนกามา- 
วจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                     
                                                ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ 
 
                                นกามาวจรบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๑๘]  ๑.  นกามาวจรธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกนกามา- 
วจรธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1036 

                                    ๒.  นกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
นกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๘๑๙]       ๑.  นกามาวจรธรรมท่ีเปนกศุล  เปนปจจัยแกนกามา- 
วจรธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                    ๒.  นกามาวจรธรรมท่ีเปนกศุล  เปนปจจัยแกนกามา- 
วจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย               
                                    ๓.  นกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
นกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                  ๔.  นกามาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
นกามาวจรธรรมท่ีเปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี   ๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.  
                 แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                กุสลติกกามาวจรทุกะ จบ 
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                                          กุสลติกรูปาวจรทุกะ 

                          (๑.  กุสลติกะ   ๙๔.  รูปาวจรทุกะ)  

                                      รปูาวจรบทปฏิจจวาระ    

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                                   

                [๘๒๑]  ๑.  รูปาวจรธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยรูปาวจรธรรมที่เปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  รูปาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยรูปาวจรธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้. 
 
                                 นรูปาวจรบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๒๓]  ๑.  นรปูาวจรธรรมที่เปนกุศล   อาศัยนรูปาวจรธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1038 

                        ๔.  นรูปาวจรธรรมที่เปนอกุศล อาศัยนรูปาวจรธรรม  
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                        ๗. นรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนรูปาวจร- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  นรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนรูปาวจร- 
ธรรมที่เปนกศุล และนรูปาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากตะ เกิดข้ึน    เพราะ 
เหตุปจจัย 
                        ๙.  นรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนรูปาวจร- 
ธรรมที่เปนอกุศล    และนรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                             นรูปาวจรบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๘๒๕]  ๑.  นรปูาวารธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกนรูปา- 
วจรธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
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                        ๔.  นรูปาวจรธรรมที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกนรูปา- 
วจรธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                        ๗. นรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
นรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                              กุสลติกรูปาวจรทุกะ  จบ  
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                                      กสุลติกอรูปาวจรทุกะ 

                      (๑.  กุสลติกะ  ๙๕. อรูปาวจรทุกะ)    

                                   อรปูาวจรบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๒๗]  ๑.  อรปูาวจรธรรมที่เปนกุศล   อาศัยอรูปาวจรธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากตะ   อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                นอรปูาวจรบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๒๘]  ๑.  นอรูปาวจรธรรมที่เปนกุศล     อาศัยนอรปูาวจร- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                
                                   เหมือนรูปาวจรทุกะ. 
                              กุสลติกอรูปาวจรทุกะ  จบ          
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                                        กุสลติกปริยาปนนทุกะ  

                        (๑. กุสลติกะ  ๙๖. ปริยาปนนทุกะ) 
                                    ปริยาปนนบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๘๒๙]  ๑.  ปรยิาปนนธรรมที่เปนกุศล  อาศัยปริยาปนนธรรม 
ที่เปนกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  ปริยาปนนธรรมทีเ่ปนอกุศล    อาศัยปริยาปนน- 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  ปริยาปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    อาศัยปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๘.  ปริยาปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    อาศัยปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนกุศล  และปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                         ๙.  ปริยาปนนธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนอกุศล และปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๘๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒  วาระ.               
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                     ปริยาปนนบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๓๑]  ๑.  ปรยิาปนนธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                            ๔.  ปรยิาปนนธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 
                            ๗.  ปรยิาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแก 
ปรยิาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๓๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน.  
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                              อปริยาปนนบทปฏิจจวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๓๓]  ๑.  อปริยาปนนธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอปริยาปนน- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  อปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                    
                         อปริยาปนนบทปญหาวาระ 

                                   อนุโลมนัย   

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๓๕]  ๑.  อปริยาปนนธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกอปริยา- 
ปนนธรรมทีเ่ปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                       ๒.  อปริยาปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแก  
อปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๘๓๖]  ๑.  อปริยาปนนธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
อปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมปจจัย 
                       ๒.  อปริยาปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแก 
อปริยาปนนธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอุปนิสสย- 
ปจจัย มี  ๔  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                        กุสลติกปริยาปนนทุกะ  จบ  
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                                       กุสลติกนิยยานิกทุกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๙๗.  นิยยานิกทุกะ) 
                                       นิยยานิกบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๓๘]  ๑.  นิยยานิกธรรมที่เปนกุศล     อาศัยนิยยานิกธรรม  
ที่เปนกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๓๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                 ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   ทุกปจจัย   มี ๑  วาระ. 
                                        อนิยยานิกบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๔๐]     ๑.  อนิยยานิกธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอนิยยานิกธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                  ๔.  อนิยยานิกธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยอนิยยานิก- 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                  ๗.  อนิยยานิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยอนิยยานิก- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
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                             ๘.  อนยิยานิกธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอนิยยานิก- 
ธรรมที่เปนกศุล     และอนิยยานิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจัย 
                            ๙.  อนิยยานิกธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอนิยยานิก-  
ธรรมที่เปนอกุศล   และอนิยยานิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารอยางนี้. 
                                   กุสลติกนิยยานิกทุกะ จบ  
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                                     กสุลติกนิยตทุกะ         

                        (๑.  กุสลติกะ  ๘๙. นิยตทุกะ)  

                                     นยิตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๔๒]  ๑.  นิยตธรรมท่ีเปนกุศล   อาศยันิยตธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  นิยตธรรมท่ีเปนอกุศล     อาศยันิยตธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๔๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้.   
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                                        อนิยตบทปฏิจจวาระ  

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๔๔]  ๑.  อนยิธรรมที่เปนกุศล    อาศัยอนิยตธรรมที่เปน 
กุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้. 
                                        กุสลติกนิยตทุกะ จบ  
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                              กุสลติกสอุตตรทุกะ   

              (๑. กุสลติกะ  ๙๙. สอุตตรทุกะ)                                           

                              สอุตตรบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๘๔๖]  ๑.  สอุตตรธรรมที่เปนกุศล อาศยัสอุตตรธรรมท่ีเปน 
กุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  สอุตตรธรรมที่เปนอกุศล     อาศัยสอุตตรธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                        ๗.  สอุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสอุตตรธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๔๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                          สอุตตรบทปญหาวาระ 

                                  อนุโลมนัย  

                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๔๘]  ๑.  สอุตตรธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกสอุตตร- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  สอุตตรธรรมที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกสอุตตร- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  สอุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
สอุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   มี ๑๓ วาระ. 
 
                                อนุตตรบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๕๐]  ๑.  อนตุตรธรรมที่เปนกุศล อาศยัอนุตตรธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๒.  อนุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยอนุตตรธรรม  
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๕๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๒  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ 
 
                                    อนุตตรบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๕๒]  ๑.  อนุตตรธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกอนุตตร- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                         ๒.  อนุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อนุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                   ๒. อารัมมณปจจัย 
                [๘๕๓]  ๑.  อนุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
อนุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                          ๒.  อนุตตรธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก  
อนุตตรธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี ๒  วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี ๓ วาระ    ในอนนัตรปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคต-   
ปจจัย มี ๒ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                     กสุลติกสอุตตรทุกะ  จบ  
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                                                กุสลติกสรณทุกะ 

                                (๑. กุสลติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                                  สรณบทปฏิจจวาระ 

                                                     อนุโลมนัย 
                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๕๕]  ๑.  สรณธรรมที่เปนอกุศล     อาศัยสรณธรรมท่ีเปน  
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

                [๘๕๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   ทุกปจจัย    มี  ๑ วาระ. 
 
                                                  อรณบทปฏิจจวาระ 

                                                       อนุโลมนัย   

                                                      ๑. เหตุปจจยั  

                [๘๕๗]    ๑.  อรณธรรมที่เปนกุศล  อาศัยอรณธรรมที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  อรณธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยอรณธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๕.  อรณธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยอรณธรรมที่เปน  
กุศล  และอรณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๘๕๘]  ๑.  อรณธรรมที่เปนกุศล  อาศัยอรณธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                          ๒.  อรณธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยอรณธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                          
                                          อรณบทปญหาวาระ 

                                              อนุโลมนัย   

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๖๐]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกอรณธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
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                        ๔.  อรณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกอรณ-    
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๔  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด   พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                        กุสลติกสรณทุกะ  จบ  
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                                          เวทนาติกสรณทุกะ   

                        (๒. เวทนาติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ) 
                                           สรณบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๖๒]  ๑.  สรณธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยสรณธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ  
เหตุปจจัย 
                             ๒.  สรณธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยสรณธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                             ๓.  สรณธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม     อาศยัสรณธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                    สรณบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย  

                [๘๖๔]  ๑.  สรณธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมเปน 
ปจจัยแกสรณธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย   
                        ๒.  สรณธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกสรณธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  สรณธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกสรณธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๖๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                            อรณบทปฏิจจวาระ  

                                               อนุโลมนัย   

                                            ๑.  เหตุปจจัย 
                [๘๖๖]      ๑.  อรณธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยอรณธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                 ๒.  อรณธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม    อาศัยอรณธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                อรณบทปญหาวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๖๘]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
                       ๒.  อรณธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดยอํานาจของเหตุปจจัย 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๖  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           แมปญหาวารในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                         เวทนาติกสรณทุกะ  จบ  
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                                          วิปากติกสรณทุกะ 

                           (๓. วิปากติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ)  

                                          สรณบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย  

                                           ๑.  เหตุปจจัย 
                [๘๗๐]  ๑.  สรณธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   ทกุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                      
                                          อรณบทปฏจิจวาระ   

                                             อนุโลมนัย 
                [๘๗๒]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนวิปากธรรม     อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.  
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                      ๔.  อรณธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม  อาศัยอรณธรรม  
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  อรณธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย 
อรณธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                    ๑๐.  อรณธรรมท่ีเปนปากธรรม    อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม     และอรณธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                    ๑๑.  อรณธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมอาศัย 
อรณธรรมที่เปนวิปากธรรม    และอรณธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                           อรณบทปญหาวาระ  

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย                 

                [๘๗๔]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนวิปากธรรม    เปนปจจัยแกอรณ- 
ธรรมที่เปนวิปากธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                              ๔.  อรณธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                              ๗.  อรณธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ    ในอารัมมปจจัย   ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                     วิปากติกสรณทุกะ  จบ  
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                                                  อุปาทินนติกสรณทุกะ 
                                    (๔.  อุปาทินนติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)                 

                                                   สรณบทปฏจิจวาระ 
                                                        อนุโลมนัย 
                                                     ๑. เหตุปจจัย                         

                [๘๗๖]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  อาศัย 
สรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  

                                        การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   ทุกปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                                 

                                                 อรณบทปฏิจจวาระ     

                                                       อนุโลมนัย 
                                                   ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๗๘]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    อาศัย 
อรณธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                        ๔.  อรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  อาศัย 
อรณธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
อาศัยอรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.                                           
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.   
                                                                 
                                    อรณบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย           

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๘๐]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                             
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                         ๔.  อรณธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
                         ๕.  อรณธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมเปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๘๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๖  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                    อุปาทินนติกสรณทุกะ จบ  
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                                      สงักิลิฏฐติกสรณทุกะ 

                     (๕. สังกิลิฏฐติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                สรณบทปฏจิจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๘๒]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   อาศัย  
สรณธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย   มี ๑ วาระ.  
 
                                    อรณบทปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๘๔]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
อรณธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  อรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  
อาศัยอรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   เกิดข้ึน    เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๕.  อรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
อรณธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     และอรณธรรมท่ีเปน 
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                สหชาตก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                             
                                  อรณบทปญหาวาระ    

                                      อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๘๖]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.  
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                         ๒.  อรณธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของ  
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                 แมปญหาวาระในกุสสติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                             สังกิลฏิฐติกสรณทุกะ  จบ  
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                                     วตัิกกติกสรณทุกะ 

                    (๖. วิตักกติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ) 
                                  สรณบทปฏิจจวาระ                                                 

                                    อนุโลมนัย 
                               ๑. เหตุปจจัย         

                [๘๘๘]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย.  
                         ๒.  สรณธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  อาศัย          
สรณธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  สรณธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และสรณ- 
ธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    อาศัยสรณธรรมท่ีเปนสวิตักก- 
สวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๔.  สรณธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย          
                         ๕.  สรณธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    และสรณธรรมที่เปนอวิตักกวิจาร- 
มัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                        
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๘๙]  ในเหตุปจจัย มี ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
             สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                            อรณบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๙๐]  ๑.  อรณธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ. 
                         ๘.  อรณธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  อาศัย 
อรณธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
                         ๓.  อรณธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ  

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

                [๘๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓๗ วาระฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๓๗ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้. 
                                            วิตักกติกสรณทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1071 

                                            ปติติกสรณทุกะ                 

                        (๗. ปติติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ) 
                                      สรณบทปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๙๒]   ๑.  สรณธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  อาศัยสรณธรรม  
ที่เปนปติสหคตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                              ๔.  สรณธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                              ๗.  สรณธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                              ๘.  สรณธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  อาศัยสรณธรรม 
ปติสหคตธรรม  และสรณธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี   ๑๐  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๐ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.                                          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1072 

                                  สรณบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๙๔]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
สรณธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  สรณธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
สรณธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  สรณธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัย  
แกสรณธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม       ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ.                                                                          
                         ๘.  สรณธรรมที่เปนปติสหคตธรรม   และสรณธรรม 
ที่เปนสุขสหคตธรรม    เปนปจจัยแกสรณธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๐ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๑๖ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๐ วาระ. 
             แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1073 

                                         อรณบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย             

                                          ๑. เหตุปจจัย  

                [๘๙๖]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม      อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๙๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๐ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี  ๑๐ วาระ. 
ในปญหาวาระ  ในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                    ปติติกสรณทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1074 

                                       ทัสสนติกสรณทุกะ 

                     (๘. ทัสสนติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                    สรณบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๙๘]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย  
สรณธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สรณธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัย 
สรณธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

                [๘๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1075 

                                               อรณบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๐๐]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม    อาศัยอรณธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                    ทสัสนติกสรณทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1076 

                      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกสรณทุกะ 

   (๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ)  

                                สรณบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย  

                               ๑.  เหตุปจจัย                                

                [๙๐๒]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยสรณธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ  
                ฯลฯ  อาศัยสรณธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
                 สรณธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยสรณธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
                ทสัสเนนปหาตัพพเหตุกติกสรณทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1077 

                                อาจยคามิติกสรณทุกะ  

                         (๑๐.  อาจยคามิติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ) 
                                          สรณบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย                 

                [๙๐๓]  ๑.  สรณธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนอาจยคามิธรรม   เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                                          อรณบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๐๕]  ๑.  อรณธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม   อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนอาจยคามิธรรม  เกดิข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                             ๔.  อรณธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ.                          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1078 

                      ๗.  อรณธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  
อาศัยอรณธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                      ๘.  อรณธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยอรณธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม  และอรณธรรมท่ีเปนเนวาจย- 
คามินาปจยคามิธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๙.  อรณธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  
อาศัยอรณธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม  และอรณธรรมท่ีเปนเนวาจย- 
คามินาปจยคามิธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙   วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                          อรณบทปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๙๐๗]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1079 

                       ๔.  อรณธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก  
อรณธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  อรณธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมเปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรน    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 

                               ๒.  อารัมมปจจัย 
                [๙๐๘]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                             ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๗  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๐ วาระ    ในอนนัตรปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย มี  ๓ วาระ. 
           แมในปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                             อาจยคามิติกสรณทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1080 

                                          เสกขติกสรณทุกะ 

                        (๑๑. เสกขติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)          

                                        สรณบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๙๑๐]  ๑.  สรณธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม     อาศัย 
สรณธรรมท่ีเปนเนวเสกขาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                   ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   ทุกปจจัย  มี ๑  วาระ. 
 
                                       อรณบทปฏจิจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๑๒]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยอรณธรรมท่ีเปน 
เสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1081 

                      ๒.  อรณธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกธรรม    อาศัย  
อรณธรรมที่เปนเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  อรณธรรมที่เปนเสกขธรรม  และอรณธรรมท่ีเปน 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยอรณธรรมท่ีเปนเสกขธรรม   เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  อรณธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนอเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  อรณธรรมท่ีเปนเนวเสกขาเสกขธรรม  อาศัย 
อรณธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                [๙๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาร. 
 
                                    อรณบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๑๔]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนเสกขธรรม    เปนปจจัยแกอรณ- 
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1082 

                           ๔.  อรณธรรมที่เปนอเสกขธรรม   เปนปจจัยแกอรณ-  
ธรรมที่เปนเสกขธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                            ๗.  อรณธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม    เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนเนกเสกขานาเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๗  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๕  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๘  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๓ วาระ. 
                           แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด   พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
                                    เสกขติกสรณทุกะ  จบ  
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                                        ปริตตติกสรณทุกะ 

                      (๑๒. ปรติตติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                      สรณบทปฏิจจาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๑๖]  ๑.  สรณธรรมที่เปนปริตตธรรม    อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๑๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
                ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   ทกุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                                          
                                        อรณบทปฏจิจวาระ         

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๑๘]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนปริตตธรรม    อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                        ๔.  อรณธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม    อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนมหัคคตธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                       ๗.  อรณธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  อาศัยอรณธรรม  
ที่เปนอัปปมาณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๑๐. อรณธรรมท่ีเปนปริตตธรรม     อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  และอรณธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๑๓.  อรณธรรมที่เปนปริตตธรรม    อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม    และอรณธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                                 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๑๙]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑๓  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                    ปริตตติกสรณทุกะ  จบ  
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                                  ปรติตารัมมณติกสรณทุกะ  

             (๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)         

                                      สรณบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๒๐]  ๑. สรณธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สรณธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย 
 
                                    อรณบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๒๒]   ๑.  อรณธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๒.  อรณธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม  อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  อรณธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม  อาศัย  
อรณธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                         ปริตตารัมณติกสรณทุกะ  จบ  
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                                        หีนติกสรณทุกะ 

                        (๑๔. หีนติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)         

                                   สรณบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๒๔]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนหีนธรรม  อาศัยสรณธรรมท่ีเปน  
หีนธรรม  เกดิข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
 
                                     อรณบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย         

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๒๖]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนมัชฌิมธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  อรณธรรมท่ีเปนปณีตธรรม  อาศัยอรณธรรมท่ีเปน 
ปณีตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                        ๕.  อรณธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนมัชฌิมธรรม  และอรณธรรมที่เปนปณีตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ  
เหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                            หีนติกสรณทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1089 

                                    มจิฉัตตติกสรณทุกะ 

                (๑๕. มิจฉัตตติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)          

                                  สรณบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๒๘]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม    อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สรณธรรมที่เปนอนิยตธรรม  อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                               อรณบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย   

                               ๑. เหตุปจจัย  

                [๙๓๐]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  อรณธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  อาศัยอรณธรรม          
ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  อรณธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรมและอรณธรรม  
ที่เปนอนิยตธรรม  อาศัยอรณธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  อรณธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม    อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  อรณธรรมท่ีเปนอนิยตรรม    อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนสัมมตัตนิยตธรรม  และอรณธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม   เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                    มจิฉัตตติกสรณทุกะ  จบ          
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                                มัคคารัมมณติกสรณทุกะ 

           (๑๖. มัคคารัมมณติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)                  

                                  อรณบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๓๒]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยอรณ-         
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อรณธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อรณธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕  วาระ. 
                     ๑๒.  อรณธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และอรณธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๑๕.  อรณธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และอรณธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๙๓๓]  ในเหตุปจจัย   มี   ๗ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   มี  ๑๗ 
วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                    อรณบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๙๓๔]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม   เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรมดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อรณธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.  
                        ๗.  อรณธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
                                                 ฯลฯ 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                มัคคารัมมณติกสรณทุกะ จบ  
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                                        อุปปนนติกสรณทุกะ 

                    (๑๗.  อุปปนนติกะ ๑๐๐. สรณทุกะ)         

                                       สรณบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๓๖]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกสรณ-  
ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
 
                                     อรณบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๓๘]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอรณ- 
ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๓๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                                   อุปปนนติกสรณทุกะ จบ  
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                                        อตีตติกสรณทุกะ 

                      (๑๘. อตีตติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)   

                                       สรณบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๙๔๐]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
สรณธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 
                                       อรณบทปญหาวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๔๒]  ๑.  อรณธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม   เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๙๔๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ.  
                    แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                         อตีตติกสรณทุกะ  จบ  
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                               อตีตารัมมณติกสรณทุกะ    

              (๑๙. อตีตารัมมณติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                 สรณบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย  

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                [๙๔๔]  ๑.  สรณธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สรณธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  สรณธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   อาศัย 
สรณธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย  
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                                  อรณบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๔๖]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม     อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  อรณธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  อรณธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   อาศัย 
อรณธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                   อรณบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๙๔๘]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                        ๒.  อรณธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกอรณธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                         ๓.  อรณธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 

                                        ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙๔๙]  ๑.  อรณธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
อรณธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                                      ฯลฯ 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
                                     อตีตารัมมณติกสรณทุกะ  จบ  
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                                      อชัฌัตตติกสรณทุกะ 

                     (๒๐. อัชฌัตตติกะ ๑๐๐. สรณทุกะ)                  

                                  สรณบทปฏจิจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๕๑]  ๑.  สรณธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม    อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สรณธรรมที่เปนพหิทธาธรรม    อาศัยสรณธรรม 
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

                [๙๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                    อรณบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย         

                [๙๘๓]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   อาศัยอรณธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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            ๒.  อรณธรรมที่เปนพหิทธาธรรม     อาศัยอรณธรรม  
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                         อัชฌัตตติกสรณทุกะ  จบ  
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                            อัชฌัตตารัมมณติกสรณทุกะ    

         (๒๑.  อัชฌัตตารัมมณติกะ ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                 สรณบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๙๕๕]  ๑.  สรณธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม    อาศัย 
สรณธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สรณธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  อาศัยสรณ- 
ธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๕๖]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                            อรณบทปฏิจจวาระ 

                              อนุโลมนัย   

                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๕๗]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัยอรณ- 
ธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  อรณธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม    อาศัยอรณ-  
ธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๕๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                             อัชฌัตตารัมมณติกสรณทุกะ  จบ  
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                                สนิทสัสนติกสรณทุกะ 

           (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ)          

                                 สรณบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๕๙]  ๑.  สรณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
สรณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๗  วาระ. 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๙๖๐]  ๒.  อรณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัย 
อรณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
มี ๗ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๖๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ๒๑ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                  อรณบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๖๒]  ๑.  อรณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปน 
ปจจัยแกอรณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย ฯลฯ 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๕ วาระ. 
            แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                             สนิทัสสนติกสรณทุกะ  จบ 
                              อนุโลมติกทุกปฏฐาน  จบ  
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                                    อรรถกถาติกทุกปฏฐาน  
            แมใน  ติกทุกปฏฐาน  พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทําเทศนาดวยอํานาจ 
การยกเพียงปญหาข้ึนเทาน้ันวา  กุสล  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กุสโล  เหตุ 
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา. 
            ใน  ทุกติกปฏฐาน   นั้น   ทรงประกอบกุศลบทกับเหตุทุกะในหน 
หลังแลว     แตงเทศนาโดยยอในวาระท้ังปวง    ดวยอํานาจปจจัยทั้งหมดฉันใด 
ในติกทุกปฏฐาน  นี้ก็ฉันนั้น     ทรงประกอบเหตุบทกับกุสลติกะ    แลวแตง 
เทศนาโดยยอในวาระทั้งปวง  ดวยอํานาจปจจัยทั้งหมด.    อน่ึง   ทรงประกอบ 
นเหตุบท  กบั  กุสลติกะ  ทํา  กุสลติกเหตุทุกะ  ใหจบลง  เหมือนอยาง 
ทรงประกอบเหตุบทฉะน้ัน. 
            ตอจากนั้นทรงแสดง  ติกทุกะ ๒๑  มี เวทนาติกเหตุทุกะ เปนตน 
โดยนัยเปนตนวา  สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต เหตุ   ธมฺม แลวทรงประกอบ 
เหตุทุกะกับติกะ  ๒๒ อยางนี้แลว  ทรงประกอบทุกะท้ังหมดดวยอํานาจท่ีจะมีได 
มีสเหตุทุกะเปนตน    มีสรณทุกะเปนที่สุด  กับติกะเหลาน้ันเองอีก แมในอธิการ 
นี้บทใด ๆ  ประกอบกันไมได  บทนัน้  ๆ  ทรงปฏิเสธไวในบาลีนั่นแล.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาทุกะ ๑๐๐  ผนวกเขาในติกะ  ๒๒  แลวแสดงปฏฐาน 
ชื่อวา  ติกทุกปฏฐาน.  แมใน  ติกทุกปฏฐาน นั้น  ทรงยอบาลีไวดวยนัย 
ใด ๆ  นัยนั้น  ๆ  ผูศึกษาพึงทราบโดยพิสดาร แล. 
                                อรรถกถาติกทุกปฏฐาน  จบ  
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                                พระอภิธรรมปฎก  ปฏฐาน 
                                   อนโุลมติกติกปฏฐาน 
                 
                                    กสุลติกเวทนาติกะ         

                         (๑. กุสลติกะ ๑. เวทนาติกะ) 
                        สขุายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย         

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๑]         ๑.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัย         
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                             ๓.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัย 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                    [๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                พระอภิธรรมปฎก  ปฏฐาน  

                       อนุโลมติกติกปฏฐาน 
                 
                           กุสลติกเวทนาติกะ         

                 (๑. กุสลติกะ ๑. เวทนาติกะ) 
                 สขุายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                อนโุลมนัย         

                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๑]  ๑.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัย         
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัย 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                        สขุายเวทนายสัมปยุตตบทปญหาวาระ          

                                        อนุโลมนัย         

                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๓]  ๑.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแก 
สุขายเวทนาสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๒.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศลดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๓.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปน 
ปจจัยแกสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๔]  ๑.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแก 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกศุล    ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย                                                          

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ. 
ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                             ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย         

                [๖]  ๑.  ทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัย 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๗]  ๑.  ทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัย 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
                        ๒.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.                         
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                ทกุขายเวทนายสัมปยุตตบทปญหาวาระ 

                                อนโุลมนัย  

                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๙]    ๑.  ทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัย         
แกทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล     ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 

                         ๒. อารมัมณปจจัย 
                [๑๐]  ๑.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เปน 
ปจจัยแกทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                     ๒.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปน                                                                   
ปจจัยแกทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด   พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๒]  ๑.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล 
อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                     ๒.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล 
อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                     ๓.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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             อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบทปญหาวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั         

                [๑๔]  ๑.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศลเปน 
ปจจัยแกอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
                      ๒.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล 
เปนปจจัยแกอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย                                             
                      ๓.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๗ วาระ ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                              กุสลติกเวทนาติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1113 

                                            กุสลติกวปิากติกะ 

                               (๑. กุสลติกะ  ๒. วิปากติกะ)         

                                         วิปากบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖]  ๑.  วิปากธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยวิปากธรรมท่ีเปน  
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ 
 
                              วิปากธัมมบทปฏจิจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย     
                      ๒.  วิปากธัมมธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย  
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                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                   วิปากธัมมบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๒๐]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกวิปากธัมม- 
ธรรมที่เปนกศุล    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๒.  วิปากธัมมธรรมที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๒๑]  ๑.  วิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกวิปากธัมม- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๒.  วิปากธัมมธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกวิปากธัมม- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๓.  วิปากธัมมธรรมที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกวิปาก- 
ธัมมธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1115 

                       ๔.  วิปากธัมมธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกวิปาก-  
ธัมมธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๒  วาระ. 
             ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                        เนววิปากนวิปากธัมมบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๓]  ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัย 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.                                    
             ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                                   กุสลติกวิปากติกะ จบ  
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                                       กุสลติกอุปาทินนติกะ 

                        (๑.  กุสลติกะ  ๓. อุปาทินนติกะ)          

                             อุปาทินนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๕]  ๑.  อนุปาทินนปาทานิยธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัย 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี  ๑ วาระ.  
               
                         อนุปาทินนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๗]  ๑.  อนปุาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนกุศล   อาศัยอนุปา- 
ทินนปาทานิยธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.  
                      ๔.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยอนุปา- 
ทินนุอนุปาทานิยธรรมที่เปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ.  
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           ๗.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                       อนุปาทินนุปาทานิยบทปญหาวาระ 

                                  อนุโลมนัย  

                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๙]  ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนกุศล     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                     ๔.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอกุศลเปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอกุศล      ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ.                                                  
                     ๗.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปน 
ปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
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                                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๓๐]         ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแก 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
มี ๓ วาระ.                                                        
                                 ๔.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   มี  ๓ วาระ. 
                                 ๗.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    เปน 
ปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๑๑  วาระ. 
                  แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันน้ัน. 
 
                                อนุปาทินนอนุปาทานิยบทปฏิจจวาระ 

                                                  อนุโลมนัย   

                                                ๑. เหตุปจจัย  

                [๓๒]  ๑.  อนุปาทินนอนิปาทานิยธรรมท่ีเปนกุศล    อาศัย 
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
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                     ๒.  อนิปาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะ-  
เหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                            กุสลติกอุปาทินนติกะ จบ          
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                                          กุสลติกสังกิลิฏฐติะ 

                            (๑. กุสลติกะ  ๔.  สังกิลิฏฐติกะ)          

                                สังกลิิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๔]  ๑.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
        สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี  ๑ วาระ 
 
                          อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                                   

                [๓๖]  ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.   
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                      ๔.  อสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย  
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  อสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล  และอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                          อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๓๘]  ๑.  อสังกิลิฏฐอลังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล   อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                  กุสลติกสังกิลิฏฐติกะ  จบ          
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                                        กุสลติกวิตักกติกะ 

                           (๑.  กุสลติกะ  ๕. วิตักกติกะ)          

                                 สวิตักกสวิจารบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๐]  ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนกุศล    อาศัยสวิตักกสวิ- 
จารธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยสวิตักก- 
สวิจารธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยสวิ- 
ตักกสวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                          สวิตักกสวจิารบทปญหาวาระ 

                                                   อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๒]   ๑.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกสวิ- 
ตักกสวิจารธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                              ๒.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแก 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                              ๓.  สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ เปนปจจัยแก 
สวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                  ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                อวิตักกวิจารมัตตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย              

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๔]  ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนกศุล    อาศัยอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                      ๒.  อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      อาศัย  
อวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                      สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี    ปญหาวาระก็ดี    พึงให 
พิสดารทุกปจจัย.             
                                  อวตัิกกอวจิารบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๖]  ๑. อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนกุศล อาศัยอวิตักกอวิจาร- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                      ๔.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ      อาศัยอวิ- 
ตักกอวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอวิตักก- 
อวิจารธรรมที่เปนกุศล      และอวิตักกอวิจารธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                        กุสลติกวิตักกติกะ จบ  
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                                             กุสลติกปติติกะ 

                                (๑. กุสลติกะ  ๖. ปติติกะ)  

                                     ปติสหคตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๔๘]       ๑.  ปติสหคตธรรมที่เปนกุศล    อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๒.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยปติสหคตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๓.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัยปติสหคต- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๙]  นเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                   สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี    เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                        ปติสหคตบทปญหาวาระ  

                                              อนุโลมนัย         

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๐]  ๑.  ปติสหคตธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกปติสหคต- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๒.  ปติสหคตธรรมท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกปติ- 
สหคตธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๓.  ปติสหคตธรรมที่เปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
ปติสหคตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใดพึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                        สุขสหคตบทปฏิจจวาระ  

                                                 อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย         
                [๕๒]  ๑.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนกุศล    อาศัยสุขสหคตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  สุขสหคตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยสุขสหคตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  สุขสหคตธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยสุขสหต- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
    
                              อุเบกขาสหคตบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย         

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๔]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนกุศล  อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                     ๒.  อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนอกุศล    อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรมที่เปนอกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                     ๓.  อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัย 
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย         

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                            กุสลติกปติติกะ  จบ  
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                                        กุสลติกทัสสนติกะ 

                           (๑. กุสลติกะ  ๗. ทัสสนติกะ) 
                             ทัสสเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๖]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยทัสส-         
เนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                                                  ฯลฯ  

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ, 
                   สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                             ภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ         

                                          อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๕๘]  ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล อาศัยภาวนาย-  
ปหาตัพพธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
            ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   ทกุปจจัย มี ๑ วาระ.  
 
                 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย  

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๕๙]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนกุศล 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนกุศลเกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ 
                      ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนอัพ-         
ยากตะ  อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนอัพยากตะ 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                               
                      ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอัพ- 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอัพยากตะ     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๖๐]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                         กุสลติกทสัสนติกะ  จบ  
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                          กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

        (๑. กุสลติกะ  ๘. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ)  

                     ทัสสนนปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๑]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนอกุศล  อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                    ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย   

                                ๑.  เหตุปจจัย                            

                [๖๒]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนอกุศล     อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
ทุกปจจัย  มี ๑  วาระ 
          เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๓]  ๑.  เนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปน-                 
กุศล  อาศัยเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนกศุล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 



ในอวิคตปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                กสุลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ  
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                                        กุสลติกอาจยคามิติกะ 

                       (๑.  กุสลติกะ  ๙. อาจยคามิติกะ)    

                                     อาจยคามิบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๕]  ๑.  อาจยคามิธรรมที่เปนกุศล     อาศัยอาจยคามิธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  อาจยคามิธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยอาจยคามิธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
  
                                   อปจยคามิบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย                       

                [๖๗]  ๑.  อปจยคามิธรรมที่เปนกุศล    อาศัยอปจยคามิธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ปฏิจจวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ.   
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                                เนวาจยคามินาปจยคามิบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๘]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนอัพยากตะเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                    กสุลติกอาจยคามิติกะ  จบ  
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                                     กสุลติกเสกขติกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๑๐. เสกขติกะ)          

                                   เสกขบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๗๐]  ๑.  เสกขธรรมที่เปนกศุล  อาศัยเสกขธรรมที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  เสกขธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยเสกขธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                อเสกขบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                 

                [๗๒]  ๑.  อเสกขธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอเสกขธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๓]  นเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ.  
            สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย มี ๑ วาระ 
                                          
                            เนวเสกขานาเสกขบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรมท่ีเปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                      ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยเนวเสก-  
ขานาเสกขธรรมท่ีเปนอกุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนอัพยากตะ    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                เนวเสกขานาเสกขบทปญหาวาระ  

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๗๖]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแก 
เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๗  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
                 ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารทุกปจจัย.                  
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                                        กุสลติกปริตตติกะ 

                          (๑. กุสลติกะ  ๑๑. ปริตตติกะ)                      

                                      ปริตตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย                 

                                       ๑. เหตุปจจัย         

                [๗๘]  ๑.  ปริตตธรรมที่เปนกุศล  อาศัยปริตตธรรมท่ีเปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  ปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยปริตตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  ปริตตธรรมท่ีเปนกุศล    และปริตตธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยปริตธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๔.  ปริตตธรรมท่ีเปนอกุศล   อาศัยปริตตธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๗.  ปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     อาศัยปริตตธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๘.  ปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยปริตตธรรม 
ที่เปนกุศล  และปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
                     ๙.  ปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      อาศัยปริตตธรรม       
ที่เปนอกุศล  และปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

                [๗๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                ปริตตบทปญหาวาระ 

                                     อนุโลมนัย         

                                   ๑. เหตุปจจยั          

                [๘๐]  ๑.  ปริตตธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกปริตตธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                      ๔.  ปริตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกปริตตธรรม 
ที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  ปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกปริตต- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๘๑]  ๑.  ปริตตธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกปริตตธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ    



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1139 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                [๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                              มหัคคตบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๓]  ๑.  มหัคคตธรรมที่เปนกุศล   อาศยัมหัคคตธรรมท่ีเปน  
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  มหัคคตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยมหัคคตธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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                                         อัปปมาณบทปฏิจจวาระ     

                                                 อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๕]  ๑.  อัปปมาณธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยอัปปมาณธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  อัปปมาณธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยอัปปมาณ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ, 
                   สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                        กุสลติกปริตตติกะ จบ  
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                                กุสลติกปริตตารัมมณติกะ 

                (๑. กุสลติกะ  ๑๒.  ปริตตารัมมณติกะ)          

                             ปริตตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั          

                [๘๗]  ๑.  ปริตตารัมมณธรรมที่เปนกุศล อาศัยปริตตารัมมณ- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ปริตตารัมมณธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ปริตตารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยปริตตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร,  
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                     มหัคคตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                 อนุโลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๙]  ๑.  มหัคคตารัมมณธรรมท่ีเปนกศุล  อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยมหัคคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยมหัค- 
คตารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                       อัปปมาณารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย                 

                [๙๑]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนกศุล อาศัยอัปปมาณา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                     ๒.  อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอัปป-         
มาณารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                 กุสลติกปริตตารัมมณติกะ  จบ          
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                                         กุสลติกหีนติกะ 

                           (๑.  กุสลติกะ  ๑๓. หีนติกะ)          

                                       หีนบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๓]  ๑.  หีนธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยหีนธรรมท่ีเปนอกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                  มัชฌิมบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๙๕]  ๑.  มัชฌมิธรรมที่เปนกุศล  อาศัยมัชฌิมธรรมที่เปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  มชัฌมิธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยมัชฌิมธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                                  
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                       ๓.  มชัฌิมธรรมท่ีเปนกศุล    และมัชฌิมธรรมท่ีเปน  
อัพยากตะ  อาศัยมัชฌิมธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  มชัฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยมัชฌิมธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  มัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยมัชฌิมธรรม 
ที่เปนกุศล  และมัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย  

                [๙๖]  ๑.  มชัณิมธรรมที่เปนกุศล     อาศัยมัชฌิมธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  มัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยมัชฌิมธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
             สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                    มชัฌิมบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๘]  ๑.  มัชฌมิธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรม  
ที่เปนกุศล    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๔.  มัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกมัชฌิม- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๙๙]  ๑.  มัชฌมิธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรม  
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๒.  มชัฌิมธรรมท่ีเปนกศุล  เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๓.  มัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกมัชฌิม- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๔.  มัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกมัชฌิม- 
ธรรมที่เปนกศุล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔  วาระ ฯลฯ  
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                   ปณีตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๐๑]  ๑.  ปณีตธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยปณีตธรรมที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  ปณีตธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยปณีตธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                กุสลติกหีนติกะ  จบ          
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                                          กุสลติกมิจฉัตตติกะ 

                           (๑. กุสลติกะ  ๑๔. มิจฉัตตติกะ)  

                                    มจิฉัตตนิยตบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๓]  ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยมิจฉัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                สมัมตัตนิยตบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๕]  ๑.  สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนกุศล   อาศัยสัมมัตตนิยต- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๐๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
 
                                  อนยิตบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๐๗]  ๑.  อนิยตธรรมท่ีเปนกุศล     อาศัยอนิยตธรรมท่ีเปน 
กุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  อนิยตธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยอนิยตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  อนิยตธรรมที่เปนกศุล    และอนิยตธรรมท่ีเปน 
อัพยากตะ  อาศัยอนิยตธรรมที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  อนิยตธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยอนิยตธรรมท่ีเปน 
อกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                        ๗.  อนิยตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยอนิยตธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   
ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                  อนยิตบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๐๙]  ๑.  อนยิตธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                        ๔.  อนิยตธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ที่เปนอกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อนิยตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกอนิยต- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๐]  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๓ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                        กุสลติกมจิฉัตตติกะ จบ  
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                                     กสุลติกมัคคารัมมณติกะ 

                 (๑. กุสลติกะ ๑๕. มัคคารัมมณติกะ)          

                              มัคคารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๑๑]  ๑. มัคคารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยมัคคารัมมณ- 
ธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  มัคคารัมมณธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    อาศัยมัคคา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                       มัคคเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                           อนุโลมนัย 
                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๑๓]  ๑.  มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนเปนกุศล  อาศัยมัคคเหตุกธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

                [๑๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 
                                        มัคคาธิปติบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย                         

                [๑๑๕]      ๑.  มัคคาธิปติธรรมท่ีเปนกศุล  อาศัยมัคคาธิปติธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  มัคคาธิปติธรรมท่ีเปนอัพยากตะ อาศัยมัคคาธิปติ- 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๖]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  กุสลติกมัคคารัมมณติกะ จบ  
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                                                กุสลติกอุปปนนติกะ 

                               (๑. กุสลติกะ  ๑๖. อุปปนนติกะ)         

                                           อุปปนนบทปญหาวาระ         

                                                  อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๑๗]  ๑.  อุปปนนธรรมทีเ่ปนกุศล  เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ.  
                                                       ฯลฯ 
                                         กุสลติกอุปปนนติกะ จบ 
 
                                            กุสลติกอตีตติกะ  

                             (๑. กุสลติกะ  ๑๗. อตีตติกะ) 
                                         อตีตบทปญหาวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๘]  ๑.  ปจจุปปนนธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรมทีเ่ปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
                                   กุสลติกอตีตติกะ  จบ  
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                                กุสลติกอตีตารัมมณติกะ 

                (๑. กุสลติกะ  ๑๘. อตีตารัมมณติกะ)          

                              อตีตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๑๙]  ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนกุศล  อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่เปนกศุล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อตีตารัมมณธรรมทีเ่ปนอกุศล  อาศัยอตีตารัมมณ- 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อตีตารัมมณธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ    อาศัยอตีตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                        ฯลฯ 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                อตีตารัมมณบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๑]  ๑.  อตีตารัมมณธรรมที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกอตีตา-  
รัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๒.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนอกุศลเปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                        ๓.  อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแก 
รัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                        อนาคตารัมมณบทปฏจิจวาระ         

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๒๓]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนกศุล  อาศัยอนาคตา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            สหชาตวาระดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                             อนาคตารัมมณบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั                               

                [๑๒๕]  ๑.  อนาคตารัมมณธรรมที่เปนกศุล    เปนปจจัยแก 
อนาคตารัมมณธรรมที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย             
                                            ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.  
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                                    ปจจุปปนนารัมมณบทปฏจิจวาระ 

                                                อนุโลม นัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๒๗]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                ปจจปุปนนารัมมณบทปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 

                                           ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๒๙]  ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแก 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                              ๒.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมทีเ่ปนอกุศลเปนปจจัยแก 
ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                ๓.  ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เปน                         
ปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของ  
เหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๖ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                              กุสลติกอตีตารัมมณติกะ จบ          
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                                     กสุลติกอัชฌัตตติกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๑๙. อัชฌัตตติกะ)         

                                    อชัฌัตตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๑]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศยัอัชฌัตตธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                        ๔.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนอกุศล  อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                        ๗.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยอัชฌัตตธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                                                ฯลฯ 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

                [๑๓๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
            พึงใหพิสดารอยางนี้.  
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                                อัชฌัตตบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๓๓]  ๑.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อัชฌัตตธรรมท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกอัชฌัตต- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  อัชฌตัตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ     เปนปจจัยแก 
อัชฌตัตธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๓๔]  ในเหตุปจจัย  ๗  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
            ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                         
                                   พหิทธาบทปฏจิจวาระ                         

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๓๕]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนกุศล  อาศัยพหิทธาธรรมท่ีเปน 
กุศล   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ.  
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                        ๔.  พหิทธาธรรมท่ีเปนอกุศล    อาศัยพหิทธาธรรม  
ที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  พหิทธาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  อาศัยพหิทธาธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ   ในวิปากปจจัย  ม ี๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
            สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี    เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                    พหิทธาบทปญหาวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๗]  ๑.  พหิทธาธรรมท่ีเปนกุศล     เปนปจจัยแกพหิทธา- 
ธรรมที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  พหิทธาธรรมท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกพหิทธา- 
ธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  พหิทธาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ      เปนปจจัยแก 
พหิทธาธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

                [๑๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๗  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๑๐  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑๓ วาระ. 
                ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                กุสลติกอัชฌัตตติกะ  จบ          
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                                        กุสลติกอัชฌัตตารัมมณติกะ 

                       (๑. กุสลติกะ ๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ)         

                                    อชัฌัตตารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๓๙]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนกศุล   อาศัยอัชฌัตตา-  
รัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในวิปากปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 
                              พหิทธารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๑]  ๑.  พหิทธารัมมณธรรมที่เปนกศุล  อาศัยพหิทธา- 
รัมมณธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ   ในวิปากปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                                กุสลติกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  
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                                        กุสลติกสนิทัสสนติกะ 

                                (๑. กุสลติกะ  ๒๑.  สนิทัสสนติกะ)         

                                           สนิทัสสนบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๓]  ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย  
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                  สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 
                                       อนิทัสสนอัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ 

                                                   อนุโลมนัย   

                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๕]  ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนกุศล   อาศัยอนิทัส- 
สนอัปปฏิฆธรรมที่เปนกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                      ๒.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                      ๓.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนกศุล และอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากตะ    อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปน 
กุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอกุศล อาศัยอนิทัส- 
สนอัปปฏฆิธรรมที่เปนอกุศล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                      ๗.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ      

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี    ปญหาวาระก็ดี    พึงให 
พิสดาร. 
                             กุสลติกสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                                    เวทนาติกกุสลติกะ   

                      (๒.  เวทนาติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                     กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๗]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                            ๒.  กุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ.          
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                                   กุศลบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๔๙]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปน  
ปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๕๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๕๑]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                        ๒.  อกุศลธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
                        ๓.  อกุศลธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
  
                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                       ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                   เวทนาติกกุสลติกะ จบ  
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                                        วิปากติกกุสลติกะ 

                         (๓.  วิปากติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                       กุศลบทปฏิจจวาระ         

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๕]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๕๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
 
                                    อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๕๗]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม    อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๕๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  
            ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
 
                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๕๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนวิปากธรรม    อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนวิปากธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนวิปากธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนวิปากธรรม  และอัพยากตธรรมที่เปนเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๖๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙ วาระ.                         
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  วิปากติกกุสลติกะ  จบ  
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                                        อุปาทินนติกกุสลติกะ 

                       (๔.  อุปาทินนติกะ  ๑. กุสลติกะ)          

                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๖๑]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๒  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ         

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๒]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนอนุปาทินนปาทานิยธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๖๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย  
อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                             ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ. 
                   ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เปนเพราะ 
เหตุปจจัย  ฯลฯ 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                อุปาทินนติกกุสลติกะ  จบ  
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                                        สังกิลิฏฐติกกุสลติกะ 

                          (๕. สังกิลิฏฐติกะ ๑. กุสลติกะ)                

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๕]   ๑.  กุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๒.  กุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
 
                                      อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๖]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ.                         



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1175 

                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๖๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๕  วาระ. 
                                  สังกิลิฏฐติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1176 

                                              วิตักกติกกุสลติกะ 

                                (๖.  วิตักกติกะ  ๑.  กุสลติกะ)         

                                            กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๖๘]     ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัยกุศล-  
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                                ๔.  กศุลธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  อาศัย         
กุศลธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๔  วาระ. 
                                ๘.  กศุลธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม  อาศัยกุศล-         
ธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารมัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๑  วาระ  ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1177 

                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย         

                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๐]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย  
มี  ๓ วาระ. 
                            ๔.  อกศุลธรรมท่ีเปนสวิตักสวิจารธรรม     อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ 
 
                                    อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๗๒]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓๗  วาระ. 
                                 วิตักกติกกุสลติกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1178 

                                   ปติติกกุสลติกะ 

                        (๗.  ปติติกะ ๑. กุสลติกะ)          

                                 กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๗๓]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนปติสหคตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                        ๔.  กุศลธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  อาศัยกุศลธรรม         
ที่เปนสุขสหคตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  กุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยกุศล 
ธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๘.  กุศลธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนปติสหคตธรรม   และกุศลธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                 

                [๑๗๔]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนปติกสหคตธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                        ๔.  อกุศลธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยอกศุล- 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี   ๓  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1179 

                          ๗.  อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
                          ๘.  อกุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     และอกุศลธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.                        
                             พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
  
                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                                                          
                [๑๗๕]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                  
                         ๔.  อัพยากตธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
                          ๗.  อัพยากตธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                          ๘.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  และอัพยากตธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                ปติติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1180 

                                        ทัสสนติกกุสลติกะ 

                          (๘. ทัสสนติกะ  ๑. กุสลติกะ)          

                                        กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๖]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม    อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ 
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๗]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๒.  อกศุลธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ทกุปจจัย  มี  ๒ วาระ.                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1181 

                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๗๘]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม     อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ทกุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                                 ทัสสนติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1182 

                              ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกกุสลติกะ 

           (๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ ๑. กุสลติกะ)  

                                   อกศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๗๙]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   อาศัยกุศลธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
            ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ 
            พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                   กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๘๐]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                         ๒.  อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ  
                เหตุปจจัย   มี ๖ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
            ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๑๐ วาระ  ในอธิปติ- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๑๐ วาระ 
 
                              อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๘๑]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                ทกุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1184 

                                         อาจยคามิติกกุสลติกะ 

                         (๑๐. อาจยคามติิกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                         กุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๒]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอาจยคามิธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                              ๒.  กศุลธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม     อาศยักุศลธรรม 
ที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ทุกปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
 
                                        อกุศลบทปฏจิจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๓]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ทกุปจจัย  มี  ๑  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1185 

                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๘๔]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     เกดิข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                 ทกุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                    อาจยคามิติกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1186 

                                  เสกขติกกุสลติกะ 

                    (๑๑. เสกขติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                  กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๘๕]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนเสกขธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปน 
เสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
          ทุกปจจัย  มี ๒ วาระ. 
          พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๘๖]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๘๗]  ๑.  อัพยากตะท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยอัพยากตะที่เปน 
เสกขธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 เสกขติกกุสลติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1188 

                                         ปริตตติกกุสลติกะ 

                         (๑๒.  ปริตตติกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                     กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๘๘]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนปริตตธรรมอาศัยกุศลธรรมที่เปน  
ปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                  
                         ๒.  กุศลธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนมหัคคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  กุศลธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนอัปปมาณธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ทุกปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                               อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๘๙]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
             ทุกปจจัย  มี ๑  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1189 

                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย                 

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๐]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนปริตตธรรม   อาศัยอัพยากต-  
ธรรมที่เปนปริตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม    เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑๓ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                ปริตตติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1190 

                                   ปรติตารัมมณติกกุสลติกะ  

                  (๑๓. ปริตตารัมมณติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                     กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๙๑]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                        ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  กุศลธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                  อกศุลบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๙๒]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1191 

                        ๒.   อกุศลธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  อาศัย            
อกุศลธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   
มี ๒  วาระ. 
            พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                 อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                [๑๙๓]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม    อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย         
                        ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ทุกปจจัย มี ๓ วาระ. 
            พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                          ปริตตารมัมณติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1192 

                                         หีนติกกุสลติกะ 

                           (๑๔. หีนติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                      กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย         

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๔]  ๑.  กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม    อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนมัชฌิมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนปณีตธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปน 
ปณีตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
            พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 
                                 อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๙๕]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนหีนธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนหีนธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
            ทุกปจจัย   มี ๑ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1193 

                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๖]       ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  อาศัยอัพยากต-  
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนปณีตธรรม    อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนปณีตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                 ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนปณีตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย.  มี  ๕ วาระ. 
                 พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                       หีนติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1194 

                                           มิจฉัตตติกกุสลติกะ  

                            (๑๕. มิจฉัตตติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                           กุศลบทปฏิจจวาระ         

                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๙๗]    ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                ๒.  กุศลธรรมที่เปนอนิยตธรรม     อาศัยกศุลธรรม 
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๙๘]  ๑.  อกศุลธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1195 

                         ๒.  อกุศลธรรมที่เปนอนิยตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  
ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                                                ฯลฯ  
            พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
         
                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                [๑๙๙]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิยตธรรม   อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
            ทุกปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                                มิจฉัตตติกกุสลติกะ  จบ 
          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1196 

                                มัคคารัมมณติกกสุลติกะ  

                (๑๖.  มัคคารัมมณติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                  กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๒๐๐]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                        ๔.  กุศลธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                        ๗.  กุศลธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ. 
                     ๑๒. กุศลธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และกศุลธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
                     ๑๕. กุศลธรรมท่ีเปนมัคคเหตุธรรม  อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนมัคคเหตุธรรม  และกุศลธรรมที่เปนมัคคธิปติธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
            ในเหตุปจจัย  มี  ๑๗ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๗ วาระ.          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1197 

                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๐๑]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
มี  ๓  วาระ. 
                           ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  
๓  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                มัคคารัมมณติกกุสลติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1198 

                                        อุปปนนติกกุสลติกะ 

                         (๑๗. อุปปนนติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        กุศลบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                [๒๐๒]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกกุศล-   
ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                         
                                  อกศุลบทปญหาวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๒๐๓]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                   พึงใหพิสดารทุกวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1199 

                                อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย                                         

                [๒๐๔]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม   เปนปจจัยแก  
อัพยากตธรรมที่เปนอุปปนนธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี  ๑ 
วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
            ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓  วาระ  ฯลฯ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                              อุปปนนติกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1200 

                                           อตีตติกกุสลติกะ 

                             (๑๘. อตีตติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                        กุศลบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                [๒๐๕]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
กุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๑  วาระ. 
                                                  ฯลฯ  
                ทกุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
 
                                   อกศุลบทปญหาวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๒๐๖]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแก 
อกุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี ๑ 
วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1201 

                                        อัพยากตบทปญหาวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๐๗]  ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัย  
แกอัพยากตธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
มี ๑  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                     อตีตติกกุสลติกะ  จบ          
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                                     อตีตารัมมณติกกุสลติกะ 

                     (๑๙.  อตีตารัมมณติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      กศุลบทปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                [๒๐๘]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๓.  กุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
            พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                     อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๐๗]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยอกุศล- 
ธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                          ๒.  อกุศลธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  อาศัย  
อกุศลธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  อกุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
             พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
         
                                อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย                                                         

                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๒๑๐]  ๑.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม   อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๓.  อัพยากตธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                        อตีตารัมมณติกกุสลติกะ  จบ  
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                                        อัชฌัตตติกกุสลติกะ 

                        (๒๐.  อัชฌัตตติกะ  ๑. กุสลติกะ)                 

                                      กศุลบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย         

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๒๑๑]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                
                        ๒.  กุศลธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม     อาศัยกุศลธรรม 
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๒๑๒]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  อกุศลธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  อาศัยอกุศลธรรม         
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                                              อัพยากตปฏิจจวาระ  

                                                   อนุโลมนัย    

                                                 ๑. เหตุปจจัย   

                [๒๑๓]  ๑.  อัพยากตธรรมเปนอัชฌัตตธรรม      อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                              ๒.  อัพยากตธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
                 พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  อัชฌัตตติกกุสลติกะ  จบ  
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                                        อัชฌัตตารัมมณติกกุสลติกะ  

                        (๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                             กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๑๔]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี๒ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                            อกุศลบทปฏิจจวาระ 

                                                  อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย         

                [๒๑๕]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒  วาระ. 
                ทกุใหพิสดารทุกวาระ.  
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                                        อัพยากตบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๑๖]  ๑.   อัพยากตธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๒  วาระ.  
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                อัชฌตัตารัมมณติกกุสลติกะ  จบ  
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                                             สนิทัสสนติกกุสลติกะ 

                           (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                              กุศลบทปฏิจจวาระ         

                                                อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๑๗]  ๑.  กศุลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                          อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                                อนุโลมนัย   

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๑๘]  ๑.  อกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
อกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                                     อพัยากตบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                [๒๑๙]    ๑.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุ-  
ปจจัย 
                                 ๒.  อัพยาคตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม- 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                  ๓.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม    เกิดข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                  ๔.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม และ 
อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                  ๕.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม และ 
อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม      อาศัยอัพยากตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                        ๖.  อัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                         ๗.  อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,  
อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม     และอัพยากตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตปจจัย   ม ี๗ วาระ.         
                         ๘.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  มี ๗ วาระ. 
                      ๑๕.  อัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และอัพยากต- 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๗ 
วาระ.  

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๒๒๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๒๑  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัยมี  ๒๑  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                         สนิทัสสติกกุสลติกะ  จบ 
                         อนุโลมติกติกปฏฐาน จบ  
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                                        อรรถกถาติกติกปฏฐาน  
              แมใน ติกติกปฏฐาน  พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทําเทศนาโดยยอ ดวย 
อํานาจการยกปญหาข้ึนวา     กุศลธรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา    อาศัย 
กุศลธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนา  เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย   เปนตน. 
              ก็ในอธิการน้ี  ทรงผนวกติกะท้ังหลายเขาในติกะเทาน้ัน   อยางนี้  คือ 
กุสลติกะ  กบั  เวทนาติกะ  เปนตน   และ  เวทนาติกะ   เปนตน   กับ 
กุสลติกะ . กบ็ทใดๆ  ที่ประกอบกับบทใด ๆ ไมได พระผูมีพระภาคเจา ทรงลด 
บทนั้น  ๆ แลวแสดงวาระ  และนัยแหงการนับในปจจัยทั้งปวง  ดวยอํานาจท่ีจะ 
มีไดเทาน้ัน     เพราะฉะนั้นผูศึกษาพึงกําหนดบาลีใหดี   แลวทราบวาระและนัย 
แหงการนับเหลาน้ันเถิด.  ก็ผูศึกษาประกอบกุสลติกะกับเวทนาติกะเปนตน  และ 
เวทนาติกะเปนตน  กับกสุลติกะน้ันแลว  พึงทราบ  (เนื้อความ)  ฉันใด  พึง 
ประกอบติกะหน่ึง ๆ กับติกะท่ีเหลือ  และติกะท่ีเหลือกับติกะเหลาน้ัน    แลวพึง 
ทราบ  (เนื้อความ)  ฉันนั้น  แล. 
                                อรรถกถาติกติกปฏฐาน  จบ  
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                             อนุโลมทุกทุกปฏฐาน                                         
                              เหตุทกุสเหตุกทุกะ  

                 (๑. เหตุทุกะ  ๑.  สเหตุกทุกะ) 
                          สเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                              อนุโลมนัย         

                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๑]  ๑.  เหตุสเหตุกธรรม  อาศัยเหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยเหตุสเหตุกธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  เหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุสเหตุกธรรม  อาศัย 
เหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  เหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  เกดิ 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                           
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                  ๖.  เหตุสเหตุกธรรม   และนเหตุสเหตุกธรรม  อาศัย 
นเหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๗.  เหตุสเหตุกธรรม  อาศัยเหตุสเหตุกธรรม     และ 
นเหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๘.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยเหตุสเหตุกธรรม   และ 
นเหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                 ๙.  เหตุสเหตุกธรรม   และนเหตุสเหตุกธรรม  อาศัย 
เหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙   วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 

                                        ปจจนียนัย 
                                  ๑. นอธิปติปจจัย         

                [๓]  ๑.  เหตุสเหตุกธรรม   อาศัยเหตุสเหตุกธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะนอธิปติปจจัย  

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                [๔]  ในนอธิปติปจจัย มี  ๙  วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙  วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
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                                                อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
                [๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ.  

                                            ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                [๖]  เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี     สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                      สเหตุกบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๗]  ๑.  เหตุสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                  ๒. เหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                  ๓.  เหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม 
และนเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
                [๘]  ๑.  เหตุสเหตุกธรรม      เปนปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๒.  เหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๓.  เหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม 
และนเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๔.  นเหตุสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก-   
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                                        
                   ๕.  นเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๖.  นเหตุสเหตุสกธรรม   เปนปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม 
และนเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๗.  เหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๘.  เหตุสเหตุกธรรม    และนเหตุสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๙.  เหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุสเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกเหตุสเหตุกธรรม   และนเหตุสเหตุธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  
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                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ    ใน  
อุปนิสสยปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                 ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                                   อเหตุกบทปฏจิจวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๐]  ๑. นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยเหตุอเหตุกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                             
                    ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม       อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยเหตุอเหตุกธรรม   และ 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
          สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                                อเหตุกบทปญหาวาระ 

                                                     อนุโลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒]  ๑.  เหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                                           ๒.  อารมัมณปจจัย 
                [๑๓]  ๑.  เหตุอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกเหตุอเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                               ๒.  เหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                               ๓.  นเหตุอเหตุกธรรม      เปนปจจัยแกเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                               ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๔  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
                  ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                      เหตุทุกสเหตุกทุกะ จบ  
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                                เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ  

                 (๑.  เหตุทุกะ  ๒.  เหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                             เหตุสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั  

                [๑๕]  ๑.  เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม    อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย                                            
                      ๒.  นเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตต-  
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                            
                      ๓.  เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม   และนเหตุเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  นเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม    อาศัยนเหตุเหตุสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                      ๗.  เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม   อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตต-   
ธรรม  และนเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี 
๓ วาระ. 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.   
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                              เหตุสมัปยุตตบทปญหาวาระ  

                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๑๗]  ๑.  เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกเหตุเหตุสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ.  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
 
                             เหตุวิปปยุตตบทปฏิจจวาระ   

                                 อนุโลมนัย   

                              ๑.  เหตุปจจัย                    

                [๑๙]  ๑.  นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม    อาศัยเหตุเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม     อาศัยนเหตุเหตุวิปป- 
ยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม  อาศัยเหตุเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  และนเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
ในอวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   สมัปยุตตวาระก็ดี    พึงใหพิสดารเหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                  
                                        เหตุวิปปยุตตบทปญหาวาระ 

                                                 อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย      

                [๒๑]  ๑.  เหตุเหตุวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุเหตุ- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๔  วาระ. 
                ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                         เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ 

                          (๑. เหตุทุกะ  ๓. เหตุสเหตุกทุกะ)  

                                      เหตุสเหตุกบทปฏิจจวาระ  

                                              อนุโลมนัย  

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๓]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
เหตุธรรม   อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม       และสเหตุกธรรมท่ีเปน 
เหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                 
                 ทกุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
   
                                    สเหตุกนเหตุบทปฏิจจวาระ   

                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย  

                [๒๔]  ๑.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม      แตไมใชนเหตุธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใชนเหตุ- 
ธรรมที่เปนนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                      
                 ทกุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                             เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                                เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

                (๑.  เหตุทุกะ   ๔.  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                            เหตุเหตุสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

                [๒๕]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม    และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรมที่เปนเหตุธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                       เหตุสัมปยตุตนเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย   

                               ๑. เหตุปจจัย  

                [๒๖]  ๑.  ธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
                ทกุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                        เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 

                         (๑. เหตุทุกะ  ๕.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                        นเหตุสเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๒๗]  ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจัย  
                ทกุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
 
                                        นเหตุอเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย                                 

                [๒๘]  ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                ทกุปจจัย  มี  ๑  วาระ 
                                  เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1225 

                                                เหตุทุกสัปปจจยทุกะ  

                                 (๑.  เหตุทุกะ  ๖.  สัปปจจยทุกะ) 
                                              สัปปจจยบทปฏิจจวาระ 

                                                   อนุโลมนัย   

                                               ๑.  เหตุปจจัย 
                [๒๙]          ๑.  เหตุสัปปจจยธรรม อาศัยเหตุสัปปจจยธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                   ๔.  นเหตุสัปปจจยธรรม    อาศัยนเหตุสัปปจจยธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                   ๗.  เหตุสัปปจจยธรรม อาศัยเหตุสัปปจจยธรรม  และ 
นเหตุสัปปจจยธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
                    สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1226 

                                    สปัปจจยบทปญหาวาระ 

                                           อนุโลมนัย   

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                [๓๑]  ๑.  เหตุสัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกเหตุสัปปจจยธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                   แมปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น.   
                                 เหตุทุกสัปปจจยทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1227 

                                        เหตุทุกสังขตทุกะ 

                            (๑. เหตุทุกะ  ๗. สังขตทุกะ)          

                                      สงัขตบทปฏิจจวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๓๑]  ๑.  เหตุสังขตธรรม    อาศัยเหตุสังขตธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                        เหมือนสัปปจจยทุกะ 
                                       เหตุทุกสังขตทุกะ  จบ                                                          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1228 

                                    เหตุทุกสนิทัสสนทุกะ 

                      (๑.  เหตุทุกะ  ๘.  สนิทัสสนทุกะ)  

                                   สนทิัสสนบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                [๓๕]  ๑.  เหตุอนิทัสสนธรรม     อาศัยเหตุอนิทัสสนธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                        
                       ๔.  นเหตุอนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุอนิทัสสนธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  เหตุอนิทัสสนธรรม    อาศัยเหตุอนิทัสสนธรรม 
และนเหตอนิทัสสนธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๓  วาระ.  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี  ๙  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                          เหตุทุกสนิทัสสนทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1229 

                                      เหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ  

                      (๑.  เหตุทุกะ  ๙. สัปปฏฆิทุกะ) 
                                  สัปปฏิฆบทปฏจิจวาระ 

                                       อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั  

                [๓๗]  ๑.  นเหตุ  สัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุสัปปฏิฆธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                 ทกุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               อัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๓๘]  ๑.  เหตุอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุอัปปฏิฆธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  นเหตอัปปฏิฆธรรม     อาศัยเหตุอัปปฏิฆธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๓.  เหตุอัปปฏิฆธรรม และนเหตุอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
เหตุอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1230 

                           ๔.  นเหตุอัปปฏิฆธรรม    อาศัยนเหตุอัปปฏิฆธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ.  
                           ๘.  เหตุอัปปฏิฆธรรม  อาศัยเหตุอัปปฏิฆธรรม  และ 
นเหตุอัปปฏิฆธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร  
                                       เหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1231 

                                            เหตุทุกรูปทุกะ 

                                (๑. เหตุทุกะ  ๑๐. รูปทกุะ)         

                                          รูปบทปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๐]  ๑.  นเหตุรูปธรรม  อาศัยนเหตุรูปธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย                   
             ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ.                      
 
                                        อรูปบทปฏิจจวาระ         

                                           อนุโลมนัย  

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                [๔๑]  ๑.  เหตุอรูปธรรม  อาศัยนเหตุรูปธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  นเหตุอรูปธรรม  อาศัยนเหตุอรูปธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  เหตุอรปูธรรม  อาศัยเหตุอรูปธรรม  และนเหตุ 
อรูปธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1232 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ.  
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                         เหตุทุกรูปทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1233 

                                        เหตุทุกโลกิยทุกะ 

                        (๑. เหตุกทุกะ  ๑๑.  โลกิยทุกะ)  

                                       โลกิยบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                [๔๓]  ๑.  เหตุโลกิยธรรม   อาศัยเหตุโลกิยธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                          ๔.  นเหตุโลกิยธรรม  อาศัยนเหตุโลกิยธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                          ๗.  เหตุโลกิยธรรม  อาศัยเหตุโลกิยธรรม  และ 
นเหตุโลกิยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.          

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้.          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1234 

                                        โลกุตตรบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย         

                [๔๕]  ๑.  เหตุโลกุตตรธรรม  อาศัยเหตุโลกุตตรธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
                           ๔.  นเหตุโลกุตตรธรรม อาศัยนเหตุโลกุตตรธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                          ๗.  เหตุโลกุตตรธรรม   อาศัยเหตุโลกุตตรธรรม  และ 
นเหตุโลกุตตรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

                [๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  
ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                 สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี   ปญหาวาระก็ดี    พึงให 
พิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
                                     เหตุทุกโลกิยทุกะ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1235 

                                เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ 

               (๑. เหตุทุกะ  ๑๒. เกนจิวิญเญยยทุกะ)          

                                เกนจิวิญเญยยบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                 

                [๔๗]  ๑.  เหตุเกนจิวิญเญยยธรรม  อาศัยเหตุเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร 
 
                            เกนจินวิญเญยยบทปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย         

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                [๔๙]  ๑.  เหตุเกนจินวิญเญยยธรรม  อาศัยเหตุเกนจินวิญ- 
เญยยธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1236 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                                   เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1237 

                                เหตุทุกอาสวทุกะ 
                      (๑.  เหตุทุกะ  ๑๓.  อาสวทุกะ)  
                                       อาสวบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
 
                [๕๑]  ๑.  เหตุอาสวธรรม  อาศัยเหตุอาสวธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย    
                      ๒.  นเหตุอาสวธรรม   อาศัยเหตุอาสวธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย    
                      ๓.  เหตุอาสวธรรม   และนเหตุอาสวธรรม   อาศัยเหตุ 
อาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    
                      ๔.  นเหตุอาสวธรรม   อาศัยนเหตุอาสวธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย    
                      ๕.  เหตุอาสวธรรม   อาศัยเหตุอาสวธรรม   และนเหตุ 
อาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๕  วาระ ฯลฯ  
ในอวิคตปจจัย  มี ๕  วาระ.                 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                                   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1238 

                                      โนอาสวบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย         

                [๕๓]  ๑.  เหตุโนอาสวธรรม  อาศัยเหตุโนอาสวธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๔.  นเหตุโนอาสวธรรม  อาศัยนเหตุโนอาสวธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  เหตุโนอาสวธรรม   อาศัยเหตุโนอาสวธรรม   และ 
นเหตุโนอาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙  วาระ.  
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  เหตุทุกอาสวทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1239 

                                        เหตุทุกสาสวทุกะ 

                           (๑. เหตุทุกะ  ๑๔. สาสวทุกะ)  

                                      สาสวบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย                 
                [๕๕]  ๑.  เหตุสาสวธรรม    อาศัยเหตุสาสวธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                 ๔.  นเหตุสาสวธรรม  อาศัยนเหตุสาสวธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                          ๗.  เหตุสาสวธรรม    อาศัยเหตุสาสวธรรม   และนเหตุ 
สาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ.            



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1240 

                                อนาสวบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั                 

                [๕๗]  ๑.  เหตุอนาสวธรรม อาศัยเหตุอนาสวธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                  
                      ๔.  นเหตุอนาสวธรรม   อาศัยนเหตุอนาสวธรรม   เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                      ๗.  เหตุอนาสวธรรม    อาศัยเหตุอนาสวธรรม     และ 
นเหตุอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙   วาระ    ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                           เหตุทุกสาสวทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1241 

                                    เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ 

                   (๑.  เหตุทุกะ  ๑๕. อาสวสัมปยุตตทุกะ)          

                                อาสวสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๙]  ๑.  เหตุอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยเหตุอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
         
                            อาสววิปปยุตตบทปฏิจจวาระ         

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๖๑]  ๑.  เหตุอาสววิปปยุตตธรรม  อาศัยเหตุอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1242 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๙   วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ.  
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                              เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1243 

                                เหตุทุกอาสวสาสวทุกะ  

                  (๑. เหตุทุกะ  ๑๖.  อาสวสาสวทุกะ) 
                                อาสวสาสวบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๖๓]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และสาสวธรรมท่ีเปน 
เหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และสาสวธรรมท่ีเปน 
เหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  ม ี ๕  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                สาสวโนอาสวบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                [๖๕]  ๑.  ธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
เหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรมที่เปน 
เหตุธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1244 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๖๖]   ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙  วาระ.  
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                      เหตุทุกอาสวสาสวทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1245 

                               เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

            (๑. เหตุทุกะ  ๑๗.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ)          

                           อาสวอาสวสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                [๖๗]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งอาสวธรรม  และอาสวสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และอาสวสัมปยุตต- 
ธรรมที่เปนเหตุธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ.   
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                     อาสวสัมปยตุตโนอาสวบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย          

                [๖๙]  ๑.  ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    แตไมใชอาสว- 
ธรรมที่เปนเหตุธรรม     อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    แต 
ไมใชอาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1246 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี   ๕ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๕ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                             เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1247 

                                      เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

                  (๑. เหตุทุกะ  ๑๘.  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ)  

                                อาสววิปปยุตตสาสวบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑.เหตุปจจัย         

                [๗๑]  ๑.  เหตุอาสววิปปยุตตสาสวธรรม     อาศัยเหตุอาสว- 
วิปปยุตตสาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                 พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                           อาสววิปปยุตตอนาสวบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย          

                [๗๓]  ๑.  เหตุอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม    อาศัยเหตุอาสว- 
วิปปยุตตอนาสวธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1248 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                                เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1249 

                                เหตุทุกฉโคจฉกทุกะ  

            (๑.  เหตุทุกะ  ๑๙.-๕๓. ฉโคจฉกทุกะ)  

        สัญโญชนบทปฏิจจวาระ  ฯลฯ  นีวรณบทปฏิจจวาระ                                         

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                [๗๕]  ฯลฯ  อาศัยเหตุสัญโญชนธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุคันถธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุโอฆธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุโยคธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนีวรณธรรม  ฯลฯ                  

                       ปรามาสบทปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                     ๑. ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรมท่ีเปนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                        ฯลฯ 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
                พึงยังโคจฉกะใหพิสดารทุกวาระ. 
                        เหตุทุกฉโคจฉกทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1250 

                                เหตุทุกสารัมมณทุกะ  

            (๑. เหตุทุกะ  ๕๔. สารัมมณทุกะ) 
                            สารมัมณบทปฏิจจวาระ         

                                   อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๗]  ๑.  เหตุสารัมมณธรรม  อาศัยเหตุสารัมมณธรรม   เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๔.  นเหตุสารัมมณธรรม     อาศัยนเหตุสารัมมณธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๗.  เหตุสารัมมณธรรม  อาศัยเหตุสารัมมณธรรม  และ 
นเหตุสารัมมณธรรม   เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
พึงใหพิสดารทุกวาระ.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1251 

                                อนารัมมณบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๙]  ๑.  นเหตุอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุอนารัมมณธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                   ทุกปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                              เหตุทุกสารัมมณทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1252 

                                             เหตุทุกจิตตทุกะ 

                              (๑. เหตุทุกะ  ๕๕.  จิตตทุกะ)  

                                         โนจิตตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย   

                                            ๑. เหตุปจจัย                               

                [๘๐]  ๑.  เหตุโนจิตตธรรม  อาศัยเหตุโนจิตตธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                   พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                           เหตุทุกจิตตทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1253 

                                   เหตุทุกเจตสิกทุกะ 

                  (๑. เหตุทุกะ   ๕๖.  เจตสิกทุกะ)  

                                 เจตสิกบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั  

                [๘๒]  ๑.  เหตุเจตสิกธรรม   อาศัยเหตุเจตสิกธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                              อเจตสิกบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๔]  ๑.  นเหตุอเจตสิกธรรม     อาศัยนเหตุอเจตสิกธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
            ทุกปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                            เหตุทุกเจตสิกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1254 

                                        เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ 

                        (๑. เหตุทุกะ  ๕๗. จิตตสัมปยุตตทุกะ) 
                                       จิตตสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                                 อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๘๕]  ๑.   เหตุจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยเหตุจิตตสัมปยุตต-  
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                        จิตตวิปปยุตตบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย         

                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๕๗]  ๑.  นเหตุจิตตวิปปยุตตธรรม  อาศัยนเหตุจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                ทกุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                                เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1255 

                              เหตุทกุจิตตสังสัฏฐทุกะ   

           (๑.  เหตุทุกะ   ๕๘.  จิตตสังสัฏฐทุกะ) 
                            จิตตสังสัฏฐบทปฏจิจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                [๘๘]  ๑.  เหตุจิตตสังสัฏฐธรรม   อาศัยเหตุจิตตสังสัฏฐธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                              จิตตวิสังสัฏฐบทปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๐]  ๑.  นเหตุจิตตวิสังสัฏฐธรรม  อาศยันเหตุจิตตวิสังสัฏฐ- 
ธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
           ทุกปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                             เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1256 

                                        เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ 

                        (๑. เหตุทุกะ  ๕๙.  จิตตสมุฏฐานทกุะ) 
                                       จิตตสมุฏฐานบทปฏิจจาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๑]  ๑.  เหตุจิตตสมุฏฐานธรรม    อาศัยเหตุจิตตสมุฏฐาน-  
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                   พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                  โนจิตตสมุฏฐานบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๓]  ๑.  นเหตุโนจิตตสมุฏฐานธรรม    อาศัยนเหตุโนจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                 ทกุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                                    เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1257 

                                    เหตุทุกจิตตสหภูทุกะ 

                       (๑. เหตุทุกะ  ๖๐. จิตตสหภูทุกะ)  

                                  จิตตสหภูบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                [๙๔]  ๑.  เหตุจิตตสหภูธรรม  อาศัยเหตุจิตตสหภูธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ. 
 
                                  โนจิตตสหภูบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย  

                [๙๕]  ๑.  นเหตุโนจิตตสหภูธรรม   อาศัยนเหตุโนจิตตสหภู- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.                                
            พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                               เหตุทุกจิตตสหภูทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1258 

                                              เหตุทุกจติตานุปริวัตติทุกะ 

                               (๑.  เหตุทุกะ  ๖๑.  จิตตานุปริวตัติทุกะ)  

                                           จิตตานุปริวัตติบทปฏิจจวาระ  

                                                      อนุโลมนัย   

                                                   ๑.  เหตุปจจัย                             

                [๙๖]  ๑.  เหตุจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุจิตตานุปริวัตติ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         
                                        โนจิตตานุปริวัตติบทปฏิจจวาระ 

                                                  อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๗]  ๑.  นเหตุโนจิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัยนเหตุโนจิตตา- 
นุปริวัตติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                     เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ จบ 
      



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1259 

                                  เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 

                (๑. เหตุทุกะ  ๖๒.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ)         

                                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๘]  ๑.  เหตุจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยเหตุจิตต-  
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
 
                        โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย         

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๙๙]  ๑.  นเหตุโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยนเหตุ- 
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                            เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1260 

                                 เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 

         (๑.  เหตุทุกะ  ๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ)                          

                                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๐]  ๑.  เหตุจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม    อาศัยจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 
                          โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบทปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๐๑]  ๑.  นเหตุโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม    อาศัย 
นเหตุโนจิตตสังสัฏสมุฏฐานสหภูธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
                   พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                        เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1261 

                           เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติทุกะ  

     (๑. เหตุทุกะ  ๖๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ) 
                          จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตตบทปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย  

                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๒] ๑.  เหตุจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม   อาศัย 
เหตุจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๙ วาระ.                                                                          
 
              โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตตบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๓]  ๑.  นเหตุโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
อาศัยนเหตุโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                     เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1262 

                                       เหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ 

                         (๑. เหตุทุกะ  ๖๕. อัชฌัตติกทุกะ)  

                                    อชัฌัตติกบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย           

                [๑๐๔]  ๑.  นเหตุอัชฌัตติกธรรม   อาศัยนเหตุอัชณัตติกธรรม 
เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                 พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                 พาหริบทปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๐๕]  ๑.  เหตุพาหิรธรรม   อาศัยเหตุพาหิรธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ. 
                      เหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1263 

                                         เหตุทุกอุปาทาทุกะ 

                           (๑. เหตุทุกะ  ๖๖. อุปาทาทุกะ)  

                                    โนอุปาทาบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                [๑๐๖]  ๑.  เหตุโนอุปาทาธรรม  อาศัยเหตุโนอุปาทาธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
                   พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  เหตุทุกอุปาทาทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1264 

                                        เหตุทุกอุปาทินนทุกะ 

                         (๑. เหตุทุกะ  ๖๗. อุปาทนินทุกะ)  

                                       อุปาทินนบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                [๑๐๘]  ๑.  เหตุอุปาทินนธรรม อาศัยเหตุอุปาทินนธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๐๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                                  อนปุาทินนบทปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๐]  ๑.  เหตุอนุปาทินนธรรม   อาศัยเหตุอนุปาทินนธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1265 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                [๑๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                                          เหตุทุกอุปาทินนทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1266 

                                    เหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ 

                (๑. เหตุทุกะ  ๖๘. -  ๗๓. อุปาทานโคจฉกทุกะ)  

                                     อปุาทานบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๒]     ๑.  เหตุอุปาทานธรรม  อาศัยเหตุอุปาทานธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                                ๒.  นเหตุอุปาทานธรรม  อาศัยเหตุอุปาทานธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

                ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                            เหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1267 

                                          เหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ 

                        (๑. เหตุทุกะ  ๗๔.-๘๑.  กิเลสโคจฉกทุกะ) 
                                           กิเลสบทปฏิจจวาระ         

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๓]  ๑. เหตุกิเลสธรรม  อาศัยเหตุกิเลสธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

                ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ 
                                  เหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1268 

                                        เหตุทุกปฏฐิทุกะ                                                 

                        (๑. เหตุทุกะ  ๘๒. -  ๙๙. ปฏฐิทุกะ) 
                              ทัสสเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย    

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๔]  ๑.  เหตุทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยเหตุทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 
                              นทัสสเนนปหาตัพพบทฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                        ๑.  เหตุนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยเหตุนทัสส-  
เนนปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1269 

                                        ภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 

                                                    อนโุลมนัย 
                                                  ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๕]  ๑.  เหตุภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยเหตุภาวนาย-  
ปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 
                                        นภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ  

                                                   อนุโลมนัย 
                                                  ๑.เหตุปจจัย         

                         ๑.  เหตุนภาวนายปหาตัพพธรรมอาศัยเหตุนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 
                                ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                                 อนุโลมนัย 
                                                ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๖]  ๑.  เหตุทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยเหตุ- 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
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                        นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบทปฏจิจวาระ  

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                ๑. เหตุนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยเหตุ-                   
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย มี ๙ วาระ. 
 
                        ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๗]  ๑.  เหตุภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยเหตุ- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี ๙ วาระ. 
 
                        นภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                ๑.  เหตุนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยเหตุ- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ.          
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                                  สวตัิกกบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๑๘]  ๑.  เหตุสวิตักกธรรม  อาศัยเหตุสวิตักกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
                                 อวิตักกบทปฏิจจวาระ         

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                   ๑.  เหตุสวิตักกธรรม  อาศัยเหตุอวิตักกธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
 
                                 สวิจารบทปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                                    

                [๑๑๙]  ๑. เหตุสวิจารธรรม  อาศัยเหตุสวิจารธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
                                   อวจิารบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                ๑. เหตุอวิจารธรรม  อาศัยเหตุอวิจารธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ                          
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                        สัปปติกบทปฏิจจวาระ 

                              อนุโลมนัย  

                           ๑. เหตุปจจัย         

            [๑๒๐]  ฯลฯ  อาศัยเหตุสัปปติกธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอัปปติกธรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุปติสหคตธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนปติสหคตธรรม  ฯลฯ      
            ฯลฯ  อาศัยเหตุสุขสหคตธรรม  ฯลฯ   
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนสุขสหคตธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอุเบกขาสหคตธรรม  ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนอุเบกขาสหคตธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุกามาวจรธรรม   ฯลฯ   
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนกามาวจรธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุรูปาวจรธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนรูปาวจรธรรม  ฯลฯ   
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอรูปาวจรธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนอรูปาวจรธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุปริยาปนนธรรม   ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอปริยาปนนธรรม  ฯลฯ     
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            ฯลฯ  อาศัยเหตุนิยยานิกธรรม  ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอนิยยานิกธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุนิยตธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอนิยตธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุสอุตตรธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเหตุอนุตตธรรม  ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยเหตุสรณธรรม  ฯลฯ  
 
                                    อรณบทปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๑]  ๑.  เหตุอรณธรรม  อาศัยเหตุอรณธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
                [๑๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                เหตุทุกปฏฐทุกะ  จบ                   
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                                             สเหตุกทุกเหตุทุกะ  

                                  (๒.  สเหตุกทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                              เหตุบทปฏิจจวาระ   

                                                 อนุโลมนัย  

                                              ๑. เหตุปจจัย                       

                [๑๒๓]  ๑.  สเหตุกเหตุธรรม  อาศัยสเหตุกเหตุธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                  ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                           นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๔]  ๑.  สเหตุกนเหตุธรรม  อาศัยสเหตุกนเหตุธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                      สเหตุกทุกเหตุทุกะ  จบ  
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                                    เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ  

                   (๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  เหตุทกะ) 
                                       เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๕]  ๑.  เหตุสัมปยุตตเหตุธรรม   อาศัยเหตุสัมปยุตตเหตุ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                                 นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                [๑๒๖]  ๑.  เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม  อาศัยเหตุสัมปยุตต- 
นเหตุธรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย มี ๙ วาระ. 
                        เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ จบ  
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                                        เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ 

                            (๔. เหตุสเหตุกทุกะ ๑. เหตุทุกะ)  

                                           เหตุบทปฏจิจวาระ 

                                              อนุโลมนัย   

                                           ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๒๗]  ๑.  เหตุธรรมที่เปนทั้งเหตุและสเหตุกธรรม     อาศัย 
เหตุธรรมท่ีเปนทั้งเหตุและสเหตุกธรรม    เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ.                       
 
                                      นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๘]  ๑.  นเหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม      เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ. 
                                เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ  จบ  
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                                        เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ 

                          (๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.เหตุทุกะ) 
                                              เหตุบทปฏิจจวาระ 

                                                  อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๒๙]  ๑.  เหตุธรรมท่ีเปนทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม         
อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย  มี ๑ วาระ.  
                                 
                                          นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย                 

                [๑๓๐]  ๑.  นเหตุธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรมแตไมใชเหตุ- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรมแตไมใชเหตุธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                         เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1278 

                                  นเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ  

                   (๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                      เหตุบทปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย  

                [๑๓๑]  ๑.  นเหตุสเหตุกนเหตุธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกนเหตุ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                 
 
                                นเหตุบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                               ๑.  นเหตุอเหตุกนเหตุธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกนเหตุ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                             
                                นเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ จบ  
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                                    จฬัูนตรทุกเหตุทุกะ 

                  (๗.-๑๓. จูฬันตรทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ๑. สัปปจจยทุเหตุทุกะ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                [๑๓๒]  ๑.  สปัปจจัยเหตุธรรม อาศัยสปัปจจัยเหตุธรรม   เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  สัปปจจยนเหตุธรรม   อาศัยสัปปจจยนเหตุธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                     ฯลฯ 

                                ๘.  สังขตทุกเหตุทุกะ 
                [๑๓๓]  ๑.  สังขตเหตุธรรม   อาศัยสังขตเหตุธรรม   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  สังขตนเหตุธรรม  อาศัยสังขตนเหตุธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
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                                ๙ . อนิทัสสนทุกเหตุทุกะ 
                [๑๓๔]  ๑. อนทิัสสนเหตุธรรม    อาศัยอนิทัสสนเหตุธรรม  
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                              
                        ๒.  อนิทสัสนนเหตุธรรม  อาศัยอนิทัสสนนเหตุธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย                                              

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                             ๑๐.  สปัปฏิฆทุกเหตุทุกะ 
                [๑๓๕]  ๑.  สัปปฏิฆเหตุธรรม  อาศัยสัปปฏิฆเหตุธรรม   เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  สัปปฏิฆนเหตุธรรม    อาศัยสปัปฏิฆนเหตุธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                  
                         ๕.  อัปปฏิฆนเหตุธรรม    อาศัยอัปปฏิฆนเหตุธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
            ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
                                     ๑๑. อรูปทุกเหตุทุกะ 
                [๑๓๖]  ๑.  อรปูเหตุธรรม อาศัยอรูปเหตุธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                ๒.  รปูนเหตุธรรม    อาศัยรูปนเหตุธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ.  
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                                ๑๒.  โลกิยทุกเหตุทุกะ  
                [๑๓๗]  ๑.  โลกิยเหตุธรรม   อาศัยโลกิยเหตุธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                                 
                        ๒.  โลกุตตรเหตุธรรม  อาศัยโลกุตตรเหตุธรรม  เกิด 
ข้ึน     เหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                        ๓.  โลกิยนเหตุธรรม  อาศัยโลกิยนเหตุธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย 
                        ๔.  โลกุตตรนเหตุธรรม    อาศัยโลกุตตรนเหตุธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๕.  โลกิยนเหตุธรรม   อาศัยโลกิยนเหตุธรรม   และ 
โลกุตตรนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ. 

                       ๑๓.  เกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ 
                [๑๓๘]  ฯลฯ  อาศัยเกนจิวิญเญยยเหตุธรรม  ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยเกนจินวิญเญยยเหตุธรรม   ฯลฯ   มี  ๙  วาระ 
            ฯลฯ  อาศัยเกนจิวิญเญยยนเหตุธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเกนจินวิญเญยยนเหตุธรรม  ฯลฯ   ม ี๙  วาระ 
                                จูฬันตรทุกเหตุทุกะ  จบ  
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                        อาสวโคจฉกทุกเหตุทุกะ  

        (๑๔.-๑๙. อาสวโคจฉกทุกะ ๑. เหตุทุกะ) 
                                ปฏิจจวาระ         

                              อนุโลมนัย 
             [๑๓๙]  ฯลฯ  อาศัยอาสวเหตุธรรม   ฯลฯ       
             ฯลฯ  อาศัยโนอาสวเหตุธรรม   ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสวนเหตุธรรม   ฯลฯ                            
             ฯลฯ  อาศัยโนอาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ 
             [๑๔๐]  ฯลฯ  อาศัยสาสวเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอนาสวเหตุธรรม  ฯลฯ  
             ฯลฯ  อาศัยสาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอนาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ  
             [๑๔๑]  ฯลฯ  อาศัยอาสวสัมปยุตตเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสววิปปยุตตเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม   ฯลฯ  
             ฯลฯ  อาศัยอาสววิปปยุตตนเหตุธรรม  ฯลฯ 
             [๑๔๒]  ฯลฯ  อาศัยอาสวสาสวเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยสาสวโนอาสวเหตุธรรม  ฯลฯ  
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             ฯลฯ  อาศัยอาสวสาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยสาสวโนอาสวนเหตุธรรม   ฯลฯ 
             [๑๔๓]  ฯลฯ  อาศัยอาสวอาสวสัมปยุตตเหตุธรรม   ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวเหตุธรรม   ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสวอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม  ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ 
             [๑๔๔]  ฯลฯ  อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวเหตุธรรม   ฯลฯ 
             ฯลฯ  อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวเหตุธรรม  ฯลฯ  
             ฯลฯ  อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ  
             ฯลฯ  อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                         อาสวโคจฉกเหตุทุกะ จบ  
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                            ฉโคจฉกทุกเหตุทุกะ  

          (๒๐.-๕๔.  ฉโคจฉกทุกะ   ๑. เหตุทุกะ) 
                                ปฏิจจวาระ 

                             อนุโลมนัย 
                [๑๔๕]  ฯลฯ  อาศัยสัญโญชนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยคันถเหตุธรรม  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยโอฆเหตุธรรม  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยโยคเหตุธรรม  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยนีวรณเหตุธรรม  ฯลฯ 
                ฯลฯ  อาศัยโนปรามาสเหตุธรรม  ฯลฯ 
                ทกุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                    ฉโคจฉกทุกเหตุทุกะ   จบ                          
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                             มหันตรทุกเหตุทุกะ  

           (๕๕.  -  ๖๖. มหันตรทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                  ปฏจิจวาระ 

                               อนุโลมนัย 
            [๑๔๖]  ฯลฯ  อาศัยสารัมมณเหตุธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยสารัมมณเหตุธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยโนจิตตเหตุธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยเจตสิกเหตุธรรม    ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสัมปยุตตเหตุธรรม  ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสังสัฏฐเหตุธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสมุฏฐานเหตุธรรม  ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสหภูเหตุธรรม    ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตานุปริวัตติเหตุธรรม   ฯลฯ        
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานเหตุธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูเหตุธรรม   ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติเหตุธรรม  ฯลฯ                   
            ฯลฯ  อาศัยพาหิรเหตุธรรม   ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยโนอุปาทาเหตุธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยอุปาทินนเหตุธรรม    ฯลฯ  
            ฯลฯ  อาศัยอนุปาทินนเหตุธรรม   ฯลฯ  
                        มหันตรทุกเหตุทุกะ  จบ  
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                                  อุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกะ 

                (๖๗.-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                           ปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                [๑๔๗]  ฯลฯ  อาศัยอุปาทานเหตุธรรม ฯลฯ 
                                อุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๖ - หนาท่ี 1287 

                                กิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกะ  

                        (๗๕. -  ๘๒.   กิเลสโคจฉกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                [๑๔๘]  ฯลฯ  อาศัยกิเลสเหตุธรรม  ฯลฯ 
                         กิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกะ  จบ  
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                                        ปฏฐิทุกเหตุทุกะ 

                             (๘๓.  -  ๑๐๐.  ปฏฐิทุกะ)  

                                          ปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
              [๑๔๙]  ฯลฯ  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม  ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม   ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม  ฯลฯ  
              ฯลฯ  อาศัยนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม   ฯลฯ  
              ฯลฯ  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม  ฯลฯ  
              ฯลฯ  อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม  ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม  ฯลฯ   
              ฯลฯ  อาศัยนภาวนายปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม  ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยสวิตักกเหตุธรรม    ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยอวิตักกเหตุธรรม   ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยสวิจารเหตุธรรม   ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยอวิจารเหตุธรรม   ฯลฯ  
              ฯลฯ  อาศัยสัปปติกเหตุธรรม  ฯลฯ  
              ฯลฯ   อาศัยอัปปติกเหตุธรรม  ฯลฯ 
              ฯลฯ  อาศัยปติสหคตเหตุธรรม  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยนปติสหคตเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนสุขสหคตเหตุธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยอุเบกขาสหคตเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนอุเบกขาสหคตเหตุธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยกามาวจรเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนกามาวจรเหตุธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยรูปาวจรเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนรูปาวจรเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยอรูปาวจรเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนอรูปาวจรเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยปริยาปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยอปริยปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนิยยานิกเหตุธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยอนิยยานิกเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนิยตเหตุธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยอนิยตเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยสอุตตรเหตุธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยอนุตตรเหตุธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยสรณเหตุธรรม  ฯลฯ   
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                   อรณเหตุธรรม อาศัยอรณเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
                   อรณนเหตุธรรม  อาศัยอรณนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                              ปฏฐิทุกเหตุทุกะ  จบ 
                                          อนุโลมทุกทุกปฏฐาน จบ 
                                              อนุโลมปฏฐาน  จบ                 
 
                                        อรรถกถาทุกทุกปฏฐาน 
                    แมใน  ทุกทุกปฏฐาน     พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทําเทศนาโดยยอ 
ดวยอํานาจการยกปญหาข้ึนวา   เหตุสเหตุกธรรม   อาศัยเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย   เปนตน. 
                    ใน  ทุกทุกปฏฐาน นั้น    ทรงประกอบเหตุทุกะกับสเหตุทุกะเปนตน 
และสเหตุกทุกะเปนตน    กับเหตุทุกะน้ัน   ก็ผูศึกษาพึงประกอบทุกะหน่ึง ๆ  กับ 
ทุกะท่ีเหลือและทุกะท่ีเหลือกับทุกะหน่ึง ๆ เหลาน้ันตามลําดับ.  จริงอยู   ชื่อวา 
ทุกทุกปฏฐาน  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาทรงยอแสดงทุกะท้ังหลายในทุกะเทาน้ัน 
ผูศึกษาพึงทราบการประกอบทุกะท้ังปวง   กับทุกะทั้งปวงในอธิการน้ี   โดยวิธี  
นั้น  แตบาลพีระผูมีพระภาคเจาทรงยอไว  ก็บทใด ๆ ประกอบกับบทใด ๆ ไม 
ได  พระผูมีพระภาคเจาทรงลดบทน้ัน   ๆ แลวแตงเทศนา  แล.  
                                   อรรถกถาทุกปฏฐาน  จบ  
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                                     อรรถกถาอนุโลมปฏฐาน  
             นัย ๖  ใน  ธมัมานุโลมปฏฐาน   ที่ทานแสดงไวในคาถาอันพระอรรถ- 
กถาจารยกลาวไวแลวในอรรถกถาวา 
                     นัย  ๖  ในอนุโลมคือ   ติกปฏฐานอันประเสริฐ  ทกุ- 
             ปฏฐานอันสูงสุด  ทุกติกปฏฐาน  ติกทุกปฏฐาน   ติกติก-  
             ปฏฐาน  และทุกทุกปฏฐาน  ลึกซ้ึงนัก  ดงัน้ี 
เปนอันทานแสดงแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี   กผู็ศึกษาพึงทราบเฉพาะ   อนุ- 
โลมปฏฐาน  เทาน้ัน    อันประดับดวยนัย ๒๔  โดยปริยายหนึ่ง  คือ  ในปฏ- 
ฐานหนึ่ง ๆ นี้  วาดวยอํานาจแหงปจจัยอยางละ  ๔  นยั   มีอนุโลมนัยเปนตน   แล. 
                                อรรถกถาอนุโลมปฏฐาน  จบ 


