
พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 1 
                         พระอภิธรรมปฎก    
                                   เลม ๑๒    
                      ปฏฐานปกรณ ภาค ๖    
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    
                        ปจจนยีติกปฏฐาน   
                          นกุสลัตติกะ    
     [๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     คือ ธรรมท่ีเปนอกุศล ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อันไดแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป           
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒    
เกิดข้ึน    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุ     
ปจจัย มี ๕ นัย              
     [๒] ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั มี ๕ นัย          
     [๓] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั มี ๖ นัย          
     [๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ี          
ไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ี        
ไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใช      
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช       
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๗] ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
     [๘] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ      ๒๙       
         ในอารัมมณปจจยั               มี "        ๒๔       
         ในอวิคตปจจัย                 มี "        ๒๙       
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน          
ปฏิจจวาร    
     [๙] ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั   
     [๑๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดย         
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศลธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต        
โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล โดย            
อารัมมณปจจยั มี ๖ นยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจยั มี          
๖ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดย         
อารัมมณปจจยั มี ๖ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดย        
อารัมมณปจจยั มี ๖ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยอารัมมณ    
ปจจัย มี ๖ นัย             
     [๑๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยอธิปติปจจัย เปนปจจยั      
โดยอนันตรปจจัย เปนปจจยั โดยสมนันตรปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย           
โดยอัญญมัญญปจจัย เปนปจจัย โดยนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย   
     [๑๒] ท่ีเปนปจจยั โดยปุเรชาตปจจัย คือ                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยปุเรชาตปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยปุเรชาต    
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยปุเรชาตปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยปุเรชาตปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยปุเรชาต    
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดย           
ปุเรชาตปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดย           
ปุเรชาตปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรม        
ท่ีไมใชอกุศล โดยปุเรชาตปจจัย    
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     [๑๓] ในเหตุท่ีปจจัย                     มีวาระ     ๒๙    
          ในอารัมมณปจจยั                   มี "       ๓๖   
          ในอธิปติปจจัย                     มี "       ๓๕   
          ในอนันตรปจจัย                    มี "       ๓๔   
          ในสมนนัตรปจจัย                   มี "       ๓๔   
          ในสหชาตปจจัย                    มี "       ๒๙    
          ในอัญญมัญญปจจัย                   มี "       ๒๔   
          ในนิสสยปจจยั                     มี "       ๓๔   
          ในอุปนสิสยปจจัย                   มี "       ๓๖   
          ในปุเรชาตปจจัย                   มี "       ๑๘   
          ในปจฉาชาตปจจัย                  มี "       ๑๘   
          ในอาเสวนปจจัย                   มี "       ๒๔    
          ในกัมมปจจัย                      มี "       ๒๙   
          ในวิปากปจจยั                     มี "        ๙   
          ในอาหารปจจัย                    มี "       ๒๙    
          ในอวิคตปจจัย                     มี "       ๓๔   
     อนุโลมก็ดี ปจจนยีะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนยีานุโลมก็ดี แหงปญหาวารใน           
กุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น                
                         นเวทนาตติกะ    
     [๑๔] ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุต         
ดวยสุขเวทนา เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย         
สุขเวทนา เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุต        
ดวยสุขเวทนา เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา และธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย            
อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา และธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย           
อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา และธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย            
ทุกขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา และธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย            
ทุกขเวทนา และธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม          
อันสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย         
ทุกขเวทนา เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นยั                 
     ธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมอันสัมปยุต        
ดวยอทกุขมสุขเวทนา เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย        
                         นวิปากัตติกะ    
     [๑๕] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
                     นอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ                
     [๑๖] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด       
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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                     นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ             
     [๑๗] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
                         นวิตักกัตติกะ    
     [๑๘] ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตกสวจิารธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวติกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
                          นปติตติกะ    
     [๑๙] ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ   
                         นทัสสนัตติกะ    
     [๒๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ     
                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ               
     [๒๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ      
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
                        นอาจยคามิตติกะ    
     [๒๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ          
                         นเสกขัตติกะ    
     [๒๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ               
                          นปริตัตติกะ    
     [๒๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ฯลฯ    
                       นปริตตารัมมณัตติกะ   
     [๒๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ                
                          นหีนัตติกกะ    
     [๒๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปณีตธรรม ฯลฯ    
                         นมิจฉัตตัตติกะ    
     [๒๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม ฯลฯ     
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                       นมัคคารัมมณตัติกะ   
     [๒๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ   
                         นอุปปนนัตติกะ    
     [๒๙] ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม         
และไมใชอุปปาทิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
                          นอตีตัตติกะ    
     [๓๐] ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั        
     [๓๑] ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม โดยเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม โดยเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม           
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม โดยเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม โดยเหตุปจจยั               
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม          
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม           
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม          
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม           
และไมใชอนาคตธรรม โดยเหตุปจจยั   
                       นอตีตารัมมณตัติกะ   
     [๓๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปนนารัมมณธรรม ฯลฯ              
                         นอัชฌัตตัตติกะ    
     [๓๓] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
                      นอัชฌัตตารัมมณัตติกะ   
     [๓๔] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
                        นสนิทัสสนัตติกะ    
     [๓๕] ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๖] ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๗] ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั     
     [๓๘] ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม           
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     [๓๙] ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม           
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     [๔๐] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ       ๓๐   
          ในอวิคตปจจัย                    มี "         ๓๐   
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหา          
วารก็ดี ในกุสลัตติกะ ทานนบัไวอยางไร พงึนับอยางนัน้     
                      ปจจนยีติกปฏฐาน จบ.   
                        ปจจนยีทุกปฏฐาน   
                          นเหตุทุกะ    
     [๔๑] ธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชเหตุเกดิข้ึน อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ     
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงมหาภูตรูป     
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     คือ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชเหตุ ฯลฯ เหตุปฏิสนธิ    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุ   
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชเหต ุและธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรม    
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๔๒] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ      ๙      
          ในอารัมมณปจจยั                มี "        ๙      
          ในอวิคตปจจัย                  มี "        ๙      
          สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร    
     [๔๓] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ โดย    
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย           
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรม    
ท่ีไมใชเหตุ โดยเหตุปจจยั   
     [๔๔] ธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ    
โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรม    
ท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ    
โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไม    
ใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ    
และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั         
     [๔๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๓       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          ปญหาวารในกุสลัตติกะมีอยางไร พึงใหพิสดารอยางนั้น   
                         นสเหตุกทุกะ    
     [๔๖] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา สหรคตดวยอยุทธัจจะ เกิดข้ึน         
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน จิตต          
สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย เกดิข้ึน                 
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ              
ปจจัย     
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     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา สหรคตดวยอุทธัจจะ            
เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ สเหตุกขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ เกิดข้ึน    
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และ          
ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๖       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร    
     [๔๘] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม โดยเหตุ            
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใช          
อเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยัมี ๓ นัย    
     [๔๙] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเหตกุธรรม โดยอารัมมณ          
ปจจัย    
     [๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๖       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙   
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          ปญหาวารในกุสลัตติกะมีอยางไร พึงใหพิสดารอยางนั้น   
                       นเหตุสัมปยุตตทุกะ   
     [๕๑] ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และไมใชเหตวุิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ        
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และไมใชเหตวุิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ       
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๖       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร      
                        นเหตุสเหตุกทุกะ    
     [๕๓] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม             
และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และ             
ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใช            
เหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
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     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และ           
ไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และ           
ไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใช          
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใช        
อเหตุกธรรม ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
มี ๓ นัย    
     [๕๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี  พึงใหพิสดารทุกวาร     
                      นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ                 
     [๕๕] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม       
และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และ       
ไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม         
และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตต      
ธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยตุต       
ธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม         
และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                       นเหตุนสเหตุกทุกะ    
     [๕๗] ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใช                 
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     คือมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ           
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัย        
ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัย        
ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และ        
ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  
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     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และ        
ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม         
อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกดิข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร    
     [๕๙] ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใช         
สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุก       
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๒ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นยั    
     [๖๐] ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ       ๔       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๔       
          แมปญหาวาร กพ็ึงใหพิสดารเหมือนดังกลาวแลว      
                        นสัปปปจจยทุกะ    
     [๖๑] ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     [๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๑       
          พึงใหพสิดารทุกวาร     
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     [๖๓] ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม โดยเหตุ        
ปจจัย    
     [๖๔] ธรรมท่ีไมใชสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม โดย             
อารัมมณปจจยั                
     [๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๑       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๒       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                          นสังขตทุกะ    
     [๖๖] ธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ         
ปจจัย    
     [๖๗] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๑ เหมือนกับสัปปจจยทุกะ   
                         นสนิทัสสนทุกะ    
     [๖๘] ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม และไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                         นสัปปฏิฆทุกะ    
     [๖๙] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๑     
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          สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร    
     [๗๑] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ          
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และไมใชอัปปฏิฆ      
ธรรม โดยเหตุปจจัย          
     [๗๒] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม โดย               
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย       
     [๗๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๓       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๒       
          ในอธิปติปจจัย                มี "         ๔      
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          แมปญหาวารกพ็ึงใหพิสดาร    
                           นรูปทุกะ    
     [๗๔] ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม และไมใช         
อรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๓       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
     ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดารทุกวาร       
                          นโลกิยทุกะ    
     [๗๖] ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ           
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม และไมใชโลกตุตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม และไมใชโลกุตตรธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๕       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๒       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๕       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                       นเกนจิวิญเญยยทุกะ   
     [๗๘] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเกนจนิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 23 
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม และไมใชเกนจินวญิเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
เกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเกนจนิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม และไมใช            
เกนจนิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั         
     [๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                          นอาสวทุกะ    
     [๘๐] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสาวธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ          
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม       
และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
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                          นสาสวทุกะ    
     [๘๒] ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๕       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๒       
          ในอวิคตปจจัย                มี  "        ๕       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                       นอาสวสัมปยตุตทุกะ   
     [๘๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิด            
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใช            
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใช            
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ      ๙        
          ในอารัมมณปจจยั              มี "        ๖        
          ในอวิคตปจจัย                มี "        ๙        
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                        นอาสวสาสวทุกะ    
     [๘๖] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม              
และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว         
ธรรมและไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใช             
ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว         
ธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และ              
ไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และธรรม               
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช    
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว         
ธรรม และไมใชอนาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และ                
ไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม และธรรม          
ท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๘๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                     นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
     [๘๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช       
อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปป             
ยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสว         
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิป           
ยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปป             
ยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใช      
ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
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     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม            
และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใช          
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช       
อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใช              
ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปป             
ยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสว         
วิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                    นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ   
     [๙๐] ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสว              
วิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปป              
ยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตต             
ธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปป              
ยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปป              
ยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๕       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๒       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๕       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                         นสัญโญชนทุกะ    
     [๙๒] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใช         
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และธรรม           
ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
สัญโญชนธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร   
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                        นสัญโญชนิยทุกะ    
     [๙๔] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
สัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม และไมใช                 
อสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๕       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๒       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๕       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                      นสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ   
     [๙๖] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่             
ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม               
ท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ            
ไมใชสัญโญชนวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ            
ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม               
ท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๖       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                     นสัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ   
     [๙๘] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
สัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ี            
ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม ธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิย             
ธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใช         
สัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ี            
ไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชน           
ธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม และอาศัยธรรมท่ีไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรม            
ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย       
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     [๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙       
          ในอารัมมณปจจยั              มี "         ๙       
          ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙       
          พึงใหพสิดารทุกวาร    
                   นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ              
     [๑๐๐] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม                 
ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัย              
ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ธรรมท่ีไมใช   
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชน           
ธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัย              
ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ธรรมท่ีไมใช   
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชน           
วิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                  สัญโญชนวิปปยุตตนสัญโญชนิยทุกะ             
     [๑๐๒] ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่              
เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปน   
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม            
แตไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม               
แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๐๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                          โนคันถทุกะ    
     [๑๐๔] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ            
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ     
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
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     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช        
คันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และธรรมท่ีไมใช        
ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม       
และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           ในปจจยัทุกปจจัย             มี "         ๙     
                         นคันถนิยทุกะ    
     [๑๐๖] ธรรมท่ีไมใชคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถนยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชคันถนิยธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถนิยธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถนยิธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕       
           ในปจจยัทุกปจจัย             มี "         ๕     
                       นคันถสัมปยุตตทุกะ   
     [๑๐๘] ธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั        
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     ธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
คันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใช            
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใช            
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
คันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอารัมมณปจจยั             มี "         ๖       
           ในอธิปติปจจัย               มี "         ๙      
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                        นคันถคันถนิยทุกะ   
     [๑๑๐] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม          
และไมใชอคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถ      
ธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม ธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม และ             
ไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
อคันถนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม            
และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม ธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม และไมใช       
ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และ            
ไมใชอคันถนยิธรรม และธรรมท่ีไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๑๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                      นคันถคันถสัมปยุตตทุกะ                 
     [๑๑๒] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
คันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช       
คันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยตุต         
ธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช       
คันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตต       
ธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยตุต         
ธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยตุตธรรม และไมใชธรรม      
ท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม            
และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถวปิปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใช          
คันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช       
คันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยตุตธรรม และไมใชธรรม          
ท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยตุต         
ธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต     
ธรรม และธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     [๑๑๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                     คันถวิปปยุตตนคันถนิยทุกะ               
     [๑๑๔] ธรรมท่ีเปนคันถวปิปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
คันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถวิปป           
ยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม และธรรมท่ีเปนคันถวิปปยตุต          
ธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนยิธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถวิปป           
ยุตตธรรม แตไมใชอคันถนยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๑๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในอารัมมณปจจยั             มี "         ๒       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                    นโอฆโยคนีวรณโคจฉกทุกะ   
     [๑๑๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ฯลฯ    
     หลักจําแนกหัวขอปจจยัในโอฆโคจฉกะ และโยคโคจฉกะ เหมือนกบัหลักจําแนกหัวขอ                
ปจจัยในอาสวโคจฉกะ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม ฯลฯ    
     หลักจําแนกหัวขอปจจยัในนีวรณโคจฉกะ เหมือนกับหลักจําแนกหวัขอปจจยัใน   
สัญโญชนโคจฉกะ                
                      โนปรามาสโคจฉกทุกะ    
     [๑๑๗] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั ฯลฯ               
     ธรรมท่ีไมใชปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     เพราะอาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม ธรรมท่ีไมใชปรามาส           
ธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม ฯลฯ ธรรมท่ีไมใชอปรามัฏฐธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใช            
ปรามาสธรรม ฯลฯ ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม และธรรมท่ีไมใช              
อปรามัฏฐธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปรามัฏฐธรรม          
และไมใชธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม            
และไมใชอปรามัฏฐธรรม ธรรมท่ีไมใชอปรามัฏฐธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
                         นสารัมมณทุกะ    
     [๑๑๘] ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ           
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุ          
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม          
และไมใชอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๑๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                          นจิตตทุกะ    
     [๑๒๐] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีไมใชจิต และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     [๑๒๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "         ๕      
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                         นเจตสิกทุกะ    
     [๑๒๒] ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม             
และไมใชอเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย               
     [๑๒๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร     
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                       นจิตตสัมปยุตตทุกะ   
     [๑๒๔] ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิด           
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยธรรมท่ีเปนจติ                 
     ธรรมท่ีไมใชจิตตวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั   
     คือ จิตตสัมปยุตตขันธ อาศัยธรรมท่ีเปนจิต              
     จงทําจํานวนปจจนยีทุกปฏฐาน ใหเปนหัวขอปจจัย อยางละ ๙ ละ ๙ เพื่อใหธรรม             
ท่ีไมไดกลาวไวเต็มบริบูรณ    
                        นจิตตสังสัฏฐทุกะ   
     [๑๒๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั     
                       นจิตตสมุฏฐานทุกะ    
     [๑๒๖] ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั     
                         นจิตตสหภูทุกะ    
     [๑๒๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๙ นัย          
                       นจิตตานุปริวตัติทุกะ                 
     [๑๒๘] ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม เกิด     
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย    
                     นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ                
     [๑๒๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ          
ฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย    
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                   นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ              
     [๑๓๐] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ          
สมุฏฐานสหภธูรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั          
                 นจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ         
     [๑๓๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต          
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั    
     [๑๓๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                         นอัชฌัตติกทุกะ    
     [๑๓๓] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม อาศัยจิต    
     [๑๓๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                         นอุปาทาทุกะ    
     [๑๓๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ    
     [๑๓๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕      
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                         นอุปาทินนทุกะ    
     [๑๓๗] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุ         
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม และไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินน         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม และไมใชอนุปาทินนธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                         นอุปาทานทุกะ    
     [๑๓๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ           
เหตุปจจยั ฯลฯ               
                          นกิเลสทุกะ    
     [๑๔๐] ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ          
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
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     ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลส    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๔๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "         ๙      
                        นสังกิเลสิกทุกะ    
     [๑๔๒] ธรรมท่ีไมใชสังกเิลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ     
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสังกิเลสิกธรรม และไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิเลสิก    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีไมใช        
อสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๔       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                         นสังกิลิฏฐทุกะ    
     [๑๔๔] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ      
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ       
ปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐธรรม และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐ      
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐธรรม และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                       นกิเลสสัมปยตุตทุกะ   
     [๑๔๖] ธรรมท่ีไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม และไมใช          
กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                      นกิเลสสังกิเลสิกทุกะ   
     [๑๔๘] ธรรมท่ีไมใชกิเลส และไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส และ         
ไมใชอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกและท่ีไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิก และท่ี    
ไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชกิเลสและไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส และไมใช          
อสังกิเลสิกธรรม ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกและท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๑๔๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙        
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                       นกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ   
     [๑๕๐] ธรรมท่ีไมใชกิเลส และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส และ          
ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย      
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐ และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐ   
และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐ และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส    
และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐ และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๕๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                     นกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ                
     [๑๕๒] ธรรมท่ีไมใชกิเลส และไมใชกเิลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส           
และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตต และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช      
กิเลสวิปปยุตต และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชกิเลส และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส และไมใช       
กิเลสวิปปยุตตธรรม ธรรมท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตต และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๕๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                    กิเลสวิปปยุตตนสังกิเลสิกทุกะ            
     [๑๕๔] ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน           
กิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
    ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกิเลส           
วิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
    ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยตุต         
ธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวปิปยุตตธรรม แตไมใชสังกเิลสิกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกิเลส          
วิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกิเลส          
วิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัง       
กิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๕๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                      นทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
     [๑๕๖] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช          
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั        
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ              
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๕๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
           ในอารัมมณปจจยั             มี "         ๒       
                      นภาวนายปหาตัพพทุกะ   
     [๑๕๘] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนาย    
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม และท่ี             
ไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๕๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕        
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                    นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ                
     [๑๖๐] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมทัสสเนนปหาตัพพ             
เหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ี           
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก           
ธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๖๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                    นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ                 
     [๑๖๒] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ            
เหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช      
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม          
และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั          
     [๑๖๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                         นสวิตักกทุกะ    
     [๑๖๔] ธรรมท่ีไมใชสวิตกักธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม และท่ีไมใชอวิตกักธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๖๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙        
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                         นสวิจารทุกะ    
     [๑๖๖] ธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม และไมใชอวิจารธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๖๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                          นสัปปติทุกะ    
     [๑๖๘] ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปตกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม และไมใชอัปปติกธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๖๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                         นปติสหคตทุกะ    
     [๑๗๐] ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใช       
ปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     [๑๗๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                         นสุขสหคตทุกะ    
     [๑๗๒] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย      
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช      
สุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๑๗๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                       นอุเบกขาสหคตทุกะ    
     [๑๗๔] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขา     
สหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม และท่ีไมใช           
ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๑๗๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                        นกามาวจรทุกะ    
     [๑๗๖] ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช      
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๑๗๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                         นรูปาวจรทุกะ    
     [๑๗๘] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๓ นัย           
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม และท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช      
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๑๗๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๙       
                        นอรูปาวจรทกุะ    
     [๑๘๐] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม และท่ีไมใช    
ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๘๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
                        นปริยาปนนทุกะ    
     [๑๘๒] ธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม และท่ีไมใชอปริยา      
ปนนธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั                 
     [๑๘๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ       ๕       
                         นนิยยานกิทุกะ    
     [๑๘๔] ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิยานิกธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั มี ๓ นัย      
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     ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิยานกิธรรม และท่ีไมใชอนยิยานกิ       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     [๑๘๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                          นนิยตทุกะ    
     [๑๘๖] ธรรมท่ีไมใชนยิตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม และท่ีไมใชอนิยตธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๘๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                         นสอุตตรทุกะ    
     [๑๘๘] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม และท่ีไมใชอนุตตรธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๘๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                          นสรณทุกะ    
     [๑๙๐] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม และท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๙๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                       ปจจนยีทุกปฏฐาน จบ   
                       ปจจนยีทุกติกปฏฐาน   
                       นเหตุทุกนกุสลัตติกะ   
     [๑๙๒] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอกุศลและอัพยากฤตท่ีเปน            
เหตุธรรม เกิดข้ึน            
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     คือ เหตุธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอกุศล และอัพยากฤตท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน              
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม    
ท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๑๙๓] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม    
ท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๙๔] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม        
และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 53 
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรม    
ท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย        
ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     [๑๙๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย       มี "      ๒    
           ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารกด็ี พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๑๙๖] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช    
นเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม    
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม    
และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั        
     [๑๙๗] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปน         
นเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
     [๑๙๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
     ปญหาวารพึงใหพิสดารอยางนี้    
     [๑๙๙] ธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีเปน               
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกุศลและอัพยากฤตท่ีเปน              
นเหตุธรรม เกดิข้ึน           
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีเปนนเหตุ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     คือ เหตุธรรมอาศัยขันธท่ีเปนกุศล และอัพยากฤตท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม          
อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๐๐] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม          
อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๐๑] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปน             
นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย     
ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๐๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
     [๒๐๓] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต               
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล และอกุศล เกดิข้ึน ขันธ ๑       
อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน        
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชนเหตุธรรม    
อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๐๔] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต             
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย        
     [๒๐๕] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต               
ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปน           
นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใช             
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต             
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๒๐๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                      นเหตุทุกนเวทนาตติกะ   
     [๒๐๗] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ี              
ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๐๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
     [๒๐๙] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ี             
ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๑๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙          
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     [๒๑๑] ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย               
ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     [๒๑๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                      นเหตุทุกนวิปากัตติกะ   
     [๒๑๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                   นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานยิติกะ            
     [๒๑๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                  นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ        
     [๒๑๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ                 
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ                
                      นเหตุทุกนวติกักัตติกะ                 
     [๒๑๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอวติักกวจิารมัตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอวติักกอวจิารธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
                       นเหตุทุกนปตติติกะ   
     [๒๑๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
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                      นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ   
     [๒๑๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ             
                นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ          
     [๒๑๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุ               
           ธรรม ฯลฯ          
                     นเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ                 
     [๒๒๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                      นเหตุทุกนเสกขัตติกะ   
     [๒๒๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
                      นเหตุทุกนปริตตัตติกะ   
     [๒๒๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                    นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ              
     [๒๒๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
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                       นเหตุทุกนหนีตัติกะ   
     [๒๒๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชปณีตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                      นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ                
     [๒๒๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
                    นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ               
     [๒๒๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
                      นเหตุทุกนอุปปนนัตติกะ                
     [๒๒๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปนนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                       นเหตุทุกนอตตีัตติกะ   
     [๒๒๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
                    นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ               
     [๒๒๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
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                      นเหตุทุกนอัชฌัตตัตติกะ                
     [๒๓๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตพหิทธาธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
                   นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ             
     [๒๓๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                      นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ   
     [๒๓๒] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน       
สัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๓๓] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๓๔] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน       
สัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม     
และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๒๓๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
     [๒๓๖] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน       
สัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๓๗] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๓๘] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน       
สัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม     
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๒๓๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารกด็ี พึงใหพิสดารทุกปจจัย    
     [๒๔๐] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช        
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช        
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั      
     [๒๔๑] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรม             
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๒๔๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ปญหาวารพึงใหพิสดารอยางนี้    
     [๒๔๓] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๔๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
           พึงใหพสิดารทุกวาร     
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                      นสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ                 
     [๒๔๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไม             
ใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ                
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุก         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ สัมปยุตตขันธ อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิ          
สนธิขณะ สเหตุกขันธ อาศัยหทัยวัตถุ    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม        
อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม      
และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                 
     [๒๔๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
     [๒๔๗] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใช        
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม    
และธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     [๒๔๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
     [๒๔๙] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต            
ท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใช        
อเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใช        
สเหตุกธรรม และธรรมไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๒๕๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           นเหตุสัมปยุตตทุกะ เหมือนกับนเหตุสเหตุกะ          
                    นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ               
     [๒๕๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ี            
ไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล        
ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช    
อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใช           
อเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล       
ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล        
ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใช    
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                 
     [๒๕๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙          
     [๒๕๓] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ี           
ไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๒๕๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
     [๒๕๕] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
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     [๒๕๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           นเหตุ และนเหตุวิปปยุตตทุกะ ก็เหมือนกับ นเหตุ และ นเหตุสัมยุตตทุกะ               
                    นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ              
     [๒๕๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ี            
ไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั              
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัยเทานั้น    
     โดยอุบายนี้ กุสลากุสลทุกะ กุสลัตติกะนั่นเทียว ควรในที่นี้   
                      จูฬันตรทุกนกสุลัตติกะ                 
     [๒๕๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปจจัยธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังขตธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชรูปธรรม ฯลฯ     
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรูปธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโลกิยธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ               
                    นอาสวโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ                
     [๒๕๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ     
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ     
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสาสวธรรม ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสวธรรมและไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตและไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตและไมใชสาสวธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตและไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ   
                      ฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๖๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชคันถธรรม ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโอฆธรรม ฯลฯ            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโยคธรรม ฯลฯ            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนวีรณธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ         
                      มหันตรทุกนกสุลัตติกะ   
    [๒๖๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสารัมมณธรรม ฯลฯ   
    อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ฯลฯ        
    อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตธรรม ฯลฯ            
    อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ฯลฯ   
    อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเจตสิกธรรม ฯลฯ          
    อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ     
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชพาหิรธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ฯลฯ       
                    นอุปทานโคจฉทุกนกุสลัตติกะ               
     [๒๖๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ   
                    นกิเลสโคจฉทุกนกุสลัตติกะ                
     [๒๖๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลส ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสธรรม และไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสธรรม และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ       
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสธรรม และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลส        
ธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม และไมใชอสังกเิลสิกธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม และไมใชอสังกเิลสิกธรรม ฯลฯ        
                       ปฏฐิทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๖๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ               
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสวิตักกธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอวิตกักธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสวิจารธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอวจิารธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสัปปติกธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปติกธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ   
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ทีไ่มใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปริยาปนนธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนยิยานกิธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนยิยานกิธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนยิตธรรม ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนยิตธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสอุตตรธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุตตรธรรม ฯลฯ         
     [๒๖๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ท่ีไมใชสรณ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัย        
ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
กุศล ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสรณธรรม และ        
ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๖๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕           
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     [๒๖๗] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใช           
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๒๖๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๑         
     [๒๖๙] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใช     
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอรณ       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๗๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒          
     ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดารทุกปจจัย    
                      นสรณทุกนเวทนาตติกะ   
     [๒๗๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ                 
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ            
                      นสรณทุกนวปิากัตติกะ   
     [๒๗๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนธัมมธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
                  นสรณทุกนอุปาทินนุปาทานยิตัติกะ            
     [๒๗๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนินุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
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                     นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกะ                 
     [๒๗๔] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม       
อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๒๗๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
     [๒๗๖] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช   
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๗๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
     ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดารทุกปจจัย    
     [๒๗๘] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๗๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                     ปจจนยีทุกติกปฏฐาน จบ.                
                       ปจจนยีติกทุกปฏฐาน   
                       นกุสลัตติกนเหตุทุกะ   
     [๒๘๐] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ท่ี             
ไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใช          
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     [๒๘๑] นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม                
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใช          
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     [๒๘๒] นเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ท่ี             
ไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม                
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใช          
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย   
     [๒๘๓] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม                
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกศุล และนเหตุธรรม   
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     นเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใช         
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๒๘๔] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และนเหตุธรรม              
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกศุล และนเหตุธรรม ท่ีไมใช         
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ท่ี            
ไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย            
     [๒๘๕] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม               
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใช          
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใช          
กุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๒๘๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒๔         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๒๘๗] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใช      
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัย    
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล         
อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใช        
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                 
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล      
และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั   
     [๒๘๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๔         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒๔         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๔         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                      นกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ                 
     [๒๘๙] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุธรรม ท่ีไมใช     
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกศุล    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใช          
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล      
และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล      
และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     [๒๙๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๕         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๕         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๒๙๑] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใช    
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกศุล    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใช      
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล      
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกศุล    
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล     
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 76 
     [๒๙๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๔         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๔         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                    นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ             
     [๒๙๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
                     นกุสลัตติกนเหตุสเหตุทุกะ               
     [๒๙๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                  นกสุลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ           
     [๒๙๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ               
                    นกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ              
     [๒๙๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ                
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ                
                      นกุสลัตติกจฬูนัตรทุกะ                 
     [๒๙๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจจยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
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           อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                    นกุสลัตติกนอาสวโคจฉกทุกะ                
     [๒๙๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกศุล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชกศุล ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใช           
กุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ               
                      นกุสลัตติกฉโคจฉกทุกะ   
     [๒๙๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
           อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
           อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
           อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
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                      นกุสลัตติกมหนัตรทุกะ   
     [๓๐๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                    ไมตองแจกบทวา นโนจติต                 
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
           อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ           
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                     นกุสลัตติกทวโิคจฉกทุกะ                 
     [๓๐๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
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                       นกุสลัตติกปฏฐิทุกะ   
     [๓๐๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ             
           อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ              
           อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ        
           อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ         
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสวติักกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอวติักกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสวจิารธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอวจิารธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปตสิหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชกศุล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ                
           อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
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           อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยยานิกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
           อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
           อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     [๓๐๓] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใช          
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล             
อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใช            
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล และ       
ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีเปนกุศล และ          
ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๓๐๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๑         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๑๗         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๑         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร    
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     [๓๐๕] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใช          
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๓๐๖] ในเหตุปจจยั มีหวัขอปจจัย ๙   
                      นเวทนาตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๐๗] นเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตธุรรม ท่ีไมใช             
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขาย            
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตธุรรม ท่ีไมใช             
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     นเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชทุกขาย           
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ฯลฯ   
                      นวิปากัตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๐๘] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธรรม ฯลฯ            
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ฯลฯ        
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ   
                    นอุปาทินนุปาทานิยติกนเหตุทุกะ           
     [๓๐๙] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรม ฯลฯ   
                  นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ        
     [๓๑๐] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
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           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ   
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
                      นสวิตักกัตติกนเหตุทุกะ                
     [๓๑๑] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ    
                       นปติตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๑๒] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ         
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ          
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ      
                       นทัสสนัตติกนเหตุทุกะ                 
     [๓๑๓] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ          
     [๓๑๔] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ   
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ   
                     นอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ                 
     [๓๑๕] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ฯลฯ         
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ฯลฯ         
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ   
                      นเสกขัตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๑๖] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเสกขธรรม ฯลฯ             
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           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเสกขธรรม ฯลฯ            
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ   
                       นปริตัตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๑๗] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปริตตธรรม ฯลฯ            
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมหัคคตธรรม ฯลฯ           
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ฯลฯ          
                    นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ              
     [๓๑๘] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ      
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ     
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ    
                       นหีนัตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๑๙] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชหนีธรรม ฯลฯ              
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ฯลฯ           
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปณีตธรรม ฯลฯ             
                      นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ                
     [๓๒๐] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ      
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ      
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิยตธรรม ฯลฯ            
                    นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ               
     [๓๒๑] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ       
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ        
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ       
                      นอุปปนนัตติกนเหตุทุกะ                
     [๓๒๒] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนุปปนนธรรม ฯลฯ         
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ฯลฯ    
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                      นอตีตัตติกนเหตุทุกะ   
     [๓๒๓] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอตีตธรรม ฯลฯ             
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนาคตธรรม ฯลฯ            
                    นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ               
     [๓๒๔] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ       
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ      
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ฯลฯ    
                      นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกะ                
     [๓๒๕] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม ฯลฯ          
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชพหิทธาธรรม ฯลฯ           
                   นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ             
     [๓๒๖] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ    
           อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ      
                     นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ                
     [๓๒๗] นเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใช   
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย              
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย              
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย              
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
มี ๖ นัย    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
มี ๖ นัย    
     [๓๒๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓๐         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๓๒๙] นเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสน        
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นัย              
                    นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ               
     [๓๓๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                  นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยตุตทุกะ           
     [๓๓๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
                   นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ            
     [๓๓๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ          
ธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ             
ธรรม ฯลฯ   
                  นทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยตุตทุกะ          
     [๓๓๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
                   นทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ              
     [๓๓๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมและไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ       
                      นทัสสนัตติกจฬูันตรทุกะ                
     [๓๓๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจจยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
                   นสนิทัสสนัตติกสัตตโคจฉกทุกะ              
     [๓๓๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ     
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                     นสนิทัสสนัตติกมหันตรทกุะ               
     [๓๓๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                    ไมตองแจกบทวา นโนจติต                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆ         
ธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ     
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                    นสนิทัสสนัตติกทวิโคจฉกทุกะ              
     [๓๓๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                      นสนิทัสสนัตติกปฏฐิทุกะ               
     [๓๓๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ           
                    พึงแจกปฏฐทุกะโดยพิสดาร                 
     [๓๔๐] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     [๓๔๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓๐         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙          
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           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๓๐         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๓๔๒] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม             
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๔๓] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม             
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๔๔] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม             
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม        
และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
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     [๓๔๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
     ในสหชาตวารก็ดี ในปจจยวารก็ดี ในนิสสยวารก็ดี ในสังสัฏฐวารก็ดี ในสัมปยุตต             
วารก็ดี มีวาระ ๙ ทุกวาร     
                     ปจจนยีติกทุกปฏฐาน จบ.                
                       ปจจนยีติกตกิปฏฐาน   
                     นกุสลัตติกนเวทนาตติกะ   
     [๓๔๖] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช             
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๓๔๗] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช          
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย     
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช             
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย      
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๓๔๘] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรม                
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย     
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใช          
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย      
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช        
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใช           
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย   
     [๓๔๙] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช    
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 92 
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช          
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช             
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช    
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๓๕๐] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม              
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๓๕๑] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม              
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช        
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย      
     [๓๕๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒๔         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
           สหชาตวารก็ดี ในปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดาร          
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     [๓๕๓] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช          
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขาย        
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช            
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขาย           
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม           
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขาย           
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช    
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขาย        
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช            
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นยั               
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขาย         
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขาย         
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช      
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขาย         
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช       
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
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     [๓๕๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๓๕๕] ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรม              
ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช          
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช       
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย             
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย-             
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมป-         
ยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๓๕๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                      นกุสลัตติกนวปิากทุกะ   
     [๓๕๗] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใช      
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใช        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต      
อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอกุศล         
อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใช        
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล        
และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล        
และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                 
     [๓๕๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
 
      [๓๕๙] ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม        
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช    
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช      
อกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
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     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช    
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช    
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช      
อกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล   
และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช    
กุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใช      
อกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม          
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๓๖๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
     [๓๖๑] ธรรมท่ีไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช            
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
                  นกสุลัตติกนอุปาทินนุปาทานยิติกะ           
     [๓๖๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                 นกสุลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ       
     [๓๖๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
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                     นกุสลัตติกนสวิตักกตัติกะ               
     [๓๖๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักวิจารมัตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวิจารธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
                       นกุสลัตติกนปติตติกะ                 
     [๓๖๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                     นกุสลัตติกนทัสสนัตติกะ                 
     [๓๖๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                นกสุลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ        
     [๓๖๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ                 
                    นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ                
     [๓๖๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยาคามิธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                      นกุสลัตติกนเสกขัตติกะ                 
     [๓๖๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีไมใชกศุล ฯลฯ    
                      นกุสลัตติกนปริตัตติกะ                 
     [๓๗๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ        
                   นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ             
     [๓๗๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
                       นกุสลัตติกนหนีัตติกะ                 
     [๓๗๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปณีตธรรม ท่ีไมใชกศุล ฯลฯ           
                     นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ               
     [๓๗๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ          
                    นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ             
     [๓๗๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ      
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                      นกุสลัตติกนอุปนนัตติกะ               
     [๓๗๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ        
                      นกุสลัตติกนอตีตัตติกะ                 
     [๓๗๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ          
                    นกุสลัตติกนอตตีารัมมณัตติกะ             
     [๓๗๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีไมใชกศุล ฯลฯ   
                     นกุสลัตติกนอัชฌัตตัตติกะ               
     [๓๗๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ         
                   นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ           
     [๓๗๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ    
                     นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ              
     [๓๘๐] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช               
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน        
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั         
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     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๓๘๑] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช              
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล  เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน        
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั     
     [๓๘๒] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช           
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม ไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 101 
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     [๓๘๓] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช               
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใช            
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๓๘๔] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช               
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใช           
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๓๘๕] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช               
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และ        
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย          
     [๓๘๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
     [๓๘๗] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช               
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     [๓๘๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙         
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
     [๓๘๙] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช               
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๙๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                     นเวทนาตติกนกุสลัตติกะ   
     [๓๙๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
กุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล            
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล       
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล               
ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ทีไ่มใชสุขายเวทนาย        
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย             
     [๓๙๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
กุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล             
ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล       
ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช     
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั     
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     [๓๙๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช    
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล            
ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช     
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย           
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย             
     [๓๙๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล       
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย          
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล            
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย          
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล       
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย          
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช     
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต         
ธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
     [๓๙๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
กุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล            
ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย         
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล       
ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย         
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๓๙๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๔๙        
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๔๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๔๙         
     [๓๙๗] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
อกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๙๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๔๙         
     [๓๙๙] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ี             
ไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๐๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๔๘         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                     นเวทนาตติกนวิปากัตติกะ                 
     [๔๐๑] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม               
ท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๔๐๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๔๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๔๙         
                            ฯลฯ   
                     นวิปากัตติกนกุสลัตติกะ                 
     [๔๐๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชวิปากธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ    
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                  นอุปาทินนุปาทานิยติกนกุสลัตติกะ           
     [๔๐๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรม ฯลฯ    
                 นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ       
     [๔๐๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ    
                      นวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ               
     [๔๐๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอวิตกักวจิารมัตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ   
                      นปติกัตติกนกสุลัตติกะ                
     [๔๐๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    
                      นทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ                
     [๔๐๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
                  นทัสสเนนปหาตัพพเหตุนกุสลัตติกะ            
     [๔๐๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ                 
                    นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกะ                
     [๔๑๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
                      นเสกขัตติกนกุสลัตติกะ                 
     [๔๑๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเสกขธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเสกขธรรม ฯลฯ          
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ    
                      นปริตตัตติกนกุสลัตติกะ                
     [๔๑๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชปริตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมหัคคตธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ฯลฯ        
                   นปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ             
     [๔๑๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ   
                       นหีนัตติกนกสุลัตติกะ                 
     [๔๑๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชหีนธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปณีตธรรม ฯลฯ           
                     นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกะ               
     [๔๑๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนยิตธรรม ฯลฯ          
                    นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ             
     [๔๑๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ     
                     นอุปปนนัตติกนกุสลัตติกะ               
     [๔๑๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุปปนนธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ฯลฯ        
                      นอตีตัตติกนกุสลัตติกะ                 
     [๔๑๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอตีตธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนาคตธรรม ฯลฯ          
                    นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ             
     [๔๑๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ฯลฯ   
                     นอัชฌัตตัตติกนกุสลัตตติกะ              
     [๔๒๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชพหิทธาธรรม ฯลฯ         
                   นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ           
     [๔๒๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ    
                     นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ              
     [๔๒๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช       
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ที่ไมใช       
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั     
     [๔๒๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓๐         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙         
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
     [๔๒๔] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล         
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๔๒๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓๐         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙         
           พึงใหพสิดารทุกวาร     
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     [๔๒๖] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
อัพยากฤต ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๒๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๙             
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "   ๙            
                    นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ               
     [๔๒๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนปฏิฆธรรม ฯลฯ         
มี ๓๐ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ           
มี ๓๐ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆ             
ธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย          
                    นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ              
     [๔๒๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย          
      อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นยั            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
มี ๙ นัย    
                   นสนิทัสสนัตติกนอุปาทานยิติกะ             
     [๔๓๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ         
มี ๓๐ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ              
มี ๓๐ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ            
มี ๓๐ นัย   
                นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ    
     [๔๓๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ             
ธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ          
                    นสนิทัสสนัตติกนวิตกักัตติกะ             
     [๔๓๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักวิจารมัตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ               
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวิจารธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
                     นสนิทัสสนัตติกนปติตติกะ               
     [๔๓๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเปกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
                    นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ              
     [๔๓๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆ              
ธรรม ฯลฯ   
              นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ      
     [๔๓๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆ             
ธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ             
                  นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ              
     [๔๓๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ      
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                    นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกะ               
     [๔๓๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                 
                    นสนิทัสสนัตติกนปริตตัตติกะ              
     [๔๓๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม  ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                  นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ          
     [๔๓๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
                     นสนิทัสสนัตติกนหนีัตติกะ               
     [๔๔๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปณิตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                    นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกะ            
     [๔๔๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                  นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ           
     [๔๔๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ               
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ        
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                     นสนิทัสสนัตติกนอุปปนนตัติกะ            
     [๔๔๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                    นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกะ               
     [๔๔๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                  นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ           
     [๔๔๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ               
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ               
                    นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตัตติกะ            
     [๔๔๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ    
                 นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ         
     [๔๔๗] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๔๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓๐         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓๐         
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
     [๔๔๙] ธรรมท่ีไมใชพหทิธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
พหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
พหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นยั             
     [๔๕๐] ธรรมท่ีไมใชพหทิธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั    
     [๔๕๑] ธรรมท่ีไมใชพหทิธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย                 
ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๖ นัย    
     [๔๕๒] ธรรมท่ีไมใชพหทิธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม      
ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย   
     [๔๕๓] ธรรมท่ีไมใชพหทิธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม      
ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย   
     [๔๕๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓๐         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓๐         
     ในสหชาตวารก็ดี ในปจจยวารก็ดี ในนิสสยวารก็ดี ในสังสัฏฐวารก็ดี ในสัมปยุตต             
วารก็ดี ในปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดาร    
                     ปจจนยีติกตกิปฏฐาน จบ.            
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                       ปจจนยีทุกทุกปฏฐาน   
                       นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ   
     [๔๕๕] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๕๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๑          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     [๔๕๗] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย             
     [๔๕๘] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั          
     [๔๕๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั       มีวาระ    ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    มี "      ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย      มี "      ๙   
     [๔๖๐] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช             
สเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย   
     [๔๖๑] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช             
สเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม         
ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     [๔๖๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๔          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๔          
     [๔๖๓] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปน       
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
มี ๓ นัย    
     [๔๖๔] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม         
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใช       
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
มี ๓ นัย    
     [๔๖๕] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปน       
นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใช         
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม         
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย        
     [๔๖๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                    นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ               
     [๔๖๗] ธรรมท่ีไมใชเหตสัุมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
เหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตต        
ธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยตุต      
ธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั   
     [๔๖๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
                     นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ                
     [๔๖๙] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย             
ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     แมตลอดถึงปญหาวารก็มีวาระ ๑    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
                    นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ           
     [๔๗๐] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม                
อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
                    นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ                
     [๔๗๑] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย                
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
เหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
                       นเหตุทุกจฬูันตรทุกะ   
     [๔๗๒] ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจย          
ธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใช     
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๔๗๓] ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจย        
ธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไม      
ใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใช     
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     [๔๗๔] ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจย          
ธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม           
ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใช     
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๔๗๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
     [๔๗๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ         
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                    นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ                 
     [๔๗๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ                               
      อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม  และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปน            
นเหตุธรรม ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ               
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ               
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ              
                      นเหตุทุกฉโคจฉกทุกะ   
     [๔๗๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ          
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
                       นเหตุทุกมหันตรทุกะ   
     [๔๗๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม ฯลฯ    
                      นเหตุทุกทวิโคจฉกทุกะ   
     [๔๘๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
                        นเหตุทุกปฏฐิทุกะ   
     [๔๘๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ           
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวจิารธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปตกิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิยานกิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิยานิกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ      
     [๔๘๒] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม                 
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปน             
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม      
อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๘๓] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม               
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใช             
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม      
อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๘๔] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม                 
ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม  อาศัยท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม       
และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใช               
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม               
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๔๘๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                      นสเหตุกทุกนเหตุทุกะ   
     [๔๘๖] นเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรมและนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม           
ท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๔๘๗] นเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตธุรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัย   
นเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั      
     [๔๘๘] นเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม                
และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุ            
ธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุ            
ธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     [๔๘๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           พึงใหพสิดารทุกวาร     
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     [๔๙๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม          
ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๔๙๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๑         
                    นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ               
     [๔๙๒] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ     
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ           
                     นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ                
     [๔๙๓] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ฯลฯ                
                    นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ               
     [๔๙๔] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใช     
นเหตุธรรม ฯลฯ                
                    นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ                
     [๔๙๕] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ฯลฯ   
                       จูฬันตรทุกนเหตุทุกะ   
     [๔๙๖] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ฯลฯ         
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอสังขตธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ฯลฯ               
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชรูปธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรูปธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชโลกิยธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม ฯลฯ           
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ          
                    โนอาสวโคจฉกทุกนเหตุทุกะ                 
     [๔๙๗] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ             
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ      
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสาสวธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ           
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ           
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ           
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ    
                      ฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ   
     [๔๙๘] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ          
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชคันถธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชโอฆธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชโยคธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชนีวรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ        
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                       มหันตรทุกนเหตุทุกะ   
     [๔๙๙] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสารัมมณธรรม ฯลฯ          
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชเจตสิกธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ           
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ            
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ            
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ฯลฯ               
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ        
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ     
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ฯลฯ              
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชพาหิรธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุปปาทินนธรรม ฯลฯ              
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม ฯลฯ              
                      ทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ   
     [๕๐๐] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ          
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ     
                        ปฏฐิทุกนเหตทุุกะ   
     [๕๐๑] อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ          
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสวิตักกธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอวิตักกธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสวิจารธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอวิจารธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสัปปติกธรรม ฯลฯ               
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปติกธรรม ฯลฯ               
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ               
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ            
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ                
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ               
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชปริยาปนนธรรม ฯลฯ              
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ฯลฯ             
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชนิยยานิกธรรม ฯลฯ       
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     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิยยานิกธรรม ฯลฯ              
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชนิยตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิยตธรรม ฯลฯ   
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสอุตตรธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนุตตรธรรม ฯลฯ                 
     [๕๐๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั                                                                            
      นเหตุธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม                
ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และนเหตุธรรม                
ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๐๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
     [๕๐๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม             
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใช         
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๕๐๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒          
           พึงใหพสิดารทุกวาร   
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                      นสรณทุกนสเหตุกทุกะ   
     [๕๐๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
                    นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ                
     [๕๐๗] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
                     นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ                 
     [๕๐๘] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ                 
                    นสรณทุกนเหตุสเหตุสัมปยุตตทุกะ           
     [๕๐๙] อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณ             
ธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ            
                    นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ                 
     [๕๑๐] อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
                       นสรณทุกจฬูนัตรทุกะ   
     [๕๑๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
                    นสรณทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ   
     [๕๑๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสรณ       
ธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใช    
สรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ             
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ            
                      นสรณทุกฉโคจฉกทุกะ    
     [๕๑๓] อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ         
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
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                       นสรณทุกมหนัตรทุกะ   
     [๕๑๔] อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ              
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
                      นสรณทุกทวิโคจฉกทุกะ   
     [๕๑๕] อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
                        นสรณทุกปฏฐิทุกะ   
     [๕๑๖] อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ                
     อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ                 
     อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ           
      อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ            
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอวจิารธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปตกิธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม  ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิยานกิธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ     
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     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิยานิกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ        
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ       
     [๕๑๗] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม           
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๑๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๕๑๙] ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม           
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั          
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรม ท่ีไมใช       
อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนตุตรธรรม ท่ีไมใช       
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรม ท่ีไมใช         
อรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนตุตรธรรม ท่ีไมใช       
สรณธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๕๒๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี                 
ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร    
                     ปจจนยีทุกทุกปฏฐาน จบ.           
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                     อนุโลมปจจนยีติกปฏฐาน                 
                       กุสลัตติกนกุสลัตติกะ                 
     [๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธท้ังหลาย              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธท้ังหลาย มี ๕ นยั     
     [๒] ธรรมไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธท้ังหลาย             
     ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั มี ๕ นัย          
     [๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนวิบากอัพยากฤต และกิริยา            
อัพยากฤต   
     ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒                
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ วิบากอัพยากฤต ปฏิสนธิ มหาภูตรูป   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     คือ วิบากอัพยากฤต กิริยาอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย          
     [๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ และมหาภูตรูป         
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปน           
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปน          
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     จิตตสมุฏฐานรูปอยางเดยีวท่ีควรจําแนกในที่นี้            
     พึงใหจัดวาระเปน ๑๙    
     [๖] ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล เกิดข้ึน เพราะ       
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย       
     [๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย       
     [๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ       
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย       
     [๙] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ    ๑๙         
         ในอารัมมณปจจยั               มี "       ๙         
         ในอธิปติปจจัย                 มี "      ๑๙        
         ในอนันตรปจจัย                มี "       ๙         
         ในสมนนัตรปจจัย               มี "      ๙          
         ในสหชาตปจจัย                มี "      ๑๙          
         ในอวิคตปจจัย                 มี "      ๑๙         
     [๑๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน ไมใช      
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน             
ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
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     [๑๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน ไมใช        
เพราะอารัมมณปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน ไมใช         
เพราะอารัมมณปจจยั           
     [๑๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ    ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มี "     ๑๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย          มี "     ๑๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย           มี "     ๑๕    
     ปจจนยีปฏฐาน พึงใหพิสดาร แมสหชาตวาร ก็พึงใหพิสดาร แมปจจยวารก็พึงให             
พิสดาร    
     [๑๓] แมในปจจยวาร ในเหตุปจจัย        มีวาระ    ๒๖    
                      ในอารัมมณปจจัย     มี "      ๑๘      
                      ในอวิคตปจจัย       มี "      ๒๖      
     นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกันปฏิจจวาร    
     [๑๔] ธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดย           
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล โดย              
เหตุปจจยั มี ๕ นยั          
     [๑๕] ธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอกศุล โดยเหตุปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 137 
     ธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดย         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล โดย             
เหตุปจจยั มี ๕ นัย          
     [๑๖] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยเหตปุจจัย                 
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล โดย          
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๑๗] ธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจยั มี ๖ นัย         
     ธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นยั            
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจยั               
มี ๖ นัย    
     [๑๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๘         
          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๗        
          ในอนันตรปจจัย               มี "      ๑๖         
          ในสมนนัตรปจจัย              มี "      ๑๖         
          ในสหชาตปจจัย               มี "      ๑๙          
          ในอัญญมัญญปจจัย              มี "      ๙         
          ในนิสสยปจจยั                มี "      ๒๖         
          ในอุปนสิสยปจจัย              มี "      ๑๘        
          ในปุเรชาตปจจัย              มี "      ๖          
          ในปจฉาชาตปจจัย             มี "      ๙     
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          ในอาเสวนปจจัย              มีวาระ     ๙          
          ในกัมมปจจัย                 มี "      ๑๓         
          ในวิปากปจจยั                มี "       ๓         
          ในอาหารปจจัย               มี "      ๑๓ ฯลฯ      
          ในมัคคปจจัย                 มี "      ๑๓         
          ในสัมปยุตตปจจยั              มี "       ๙        
          ในวิปปยุตตปจจยั              มี "      ๑๒ ฯลฯ    
          ในอวคิตปจจัย                มี "      ๒๖         
                     ปญหาวารก็พงึใหพิสดาร                 
                     เวทนาตติกนเวทนาตติกะ   
     [๑๙] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมป            
ยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ สุขเวทนา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตขันธ ใน    
ปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ไมมี   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม             
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนาย               
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย               
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุต            
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุต            
ธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนาย           
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย             
     [๒๐] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยตุต            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย               
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุต            
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม         
และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนาย           
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย             
     [๒๑] ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขม               
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนาย               
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต       
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม         
อาศัยธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุต            
ธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขาย           
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย       
     [๒๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๑         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๒๑         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๑         
     [๒๓] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนาย                
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                
     [๒๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๒๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี "      ๒๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี "      ๑๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี "      ๒๑   
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี                 
เหมือนกับปฏิจจวาร            
     [๒๕] ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสุขาย              
เวทนายสัมปยตุตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขาย             
เวทนายสัมปยตุตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย             
สัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย             
สัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย             
สัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขาย        
เวทนายสัมปยตุตธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๗ นัย   
     [๒๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๑         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๒๑         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๑         
          ปญหาวารก็พึงใหพิสดาร   
                      วิปากัตติกนวปิากัตติกะ                
     [๒๗] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๒๘] ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน        
วิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมม       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     [๒๙] ธรรมท่ีไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปาก              
ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปาก        
นวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั           
     [๓๐] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม และธรรมท่ีเปน   
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม และธรรมท่ีเปนเนววิปาก          
นวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม และธรรมท่ีเปน          
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนวิปากธรรม และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม        
และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๓๑] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีเปน              
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั          
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     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีเปน               
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน        
วิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
มี ๓ นัย    
     [๓๒] ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกดิข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ           
ปจจัย มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม            
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม และธรรมท่ีเปนเนววิปาก          
นวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย        
     [๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๓         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๔         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๓         
     [๓๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๑๘   
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี "      ๑๕   
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี                 
พึงใหพิสดาร                 
     [๓๕] ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม โดยเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม โดย             
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใช         
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปาก       
ธัมมธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๕ นัย   
     [๓๖] ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม โดยอารัมมณ             
ปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย         
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม โดย             
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใช         
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรม              
ท่ีไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจยั            
     ธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปาก       
ธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นยั    
     [๓๗] ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม โดย             
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม โดยอารัมมณปจจยั         
     ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย         
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใช         
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใช     
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใช         
วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๖ นัย    
     [๓๘] ธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเนววิปาก            
นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ มี ๖ นัย        
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     [๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๘         
          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๗        
          ในอนันตรปจจัย               มี "      ๑๖ ฯลฯ     
          ในปุเรชาตปจจัย              มี "       ๖         
          ในปจฉาชาตปจจัย             มี "       ๙         
          ในอาเสวนปจจัย              มี "       ๖          
          ในกัมมปจจัย                 มี "      ๑๔         
          ในวิปากปจจยั                มี "       ๕ ฯลฯ     
          ในอินทริยปจจยั               มี "      ๑๘ ฯลฯ    
          ในวิปปยุตตปจจยั              มี "      ๑๒        
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๓         
                     ปญหาวารก็พงึใหพิสดาร                 
              อุปาทินนุปาทานยิตัติกนอุปาทานุปาทานิยัตติกะ   
     [๔๐] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานยิธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม             
อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม            
อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย     
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     [๔๑] ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม          
ท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๔๒] ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนปุาทา           
นิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม             
อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย         
ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๔๓] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม          
และธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม และ        
ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม             
อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๔๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานยิธรรม           
และธรรมท่ีเปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ         
ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม             
อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๔๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๑๙         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "       ๙         
          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๑        
          ในสหชาตปจจัย               มี "      ๑๙ ฯลฯ      
     สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร                 
     [๔๖] ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานยิธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทา         
นิยธรรม โดยเหตุปจจยั       
     ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม       
โดยเหตุปจจยั ฯลฯ            
     [๔๗] ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานยิธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทา         
นิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม       
โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม     
โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม        
และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม       
และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๕ นัย    
     [๔๘] ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทา       
นิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม       
โดยอารัมมณปจจัย        
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     ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิย       
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั       
     ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม       
และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม      
และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๕ นัย    
     [๔๙] ธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินน          
อนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ มี ๕ นัย               
     [๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๕         
          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๑ ฯลฯ    
                    แมปญหาวารกพ็ึงใหพิสดาร               
             สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ   
     [๕๑] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม        
อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม       
อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย   
     [๕๒] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม        
อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                 
     [๕๓] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม        
อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม        
อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย                
     [๕๔] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิก       
ธรรม และธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย            
     [๕๕] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก      
ธรรม และธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย        
     [๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "       ๙         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๑๙         
                            ฯลฯ   
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี                 
เหมือนกับปญหาวาร            
     [๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๑๓         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๕         
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          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๕        
          ในอนันตรปจจัย               มี "      ๑๖ ฯลฯ     
          ในปุเรชาตปจจัย              มี "       ๖         
          ในปจฉาชาตปจจัย             มี "       ๙         
          ในอาเสวนปจจัย              มี "       ๘          
          ในกัมมปจจัย                 มี "      ๑๓         
          ในวิปากปจจยั                มี "       ๘         
          ในอาหารปจจัย               มี "      ๑๓ ฯลฯ      
          ในวิปปยุตตปจจยั              มี "      ๑๒        
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖         
                     สวิตักกัตติกนสวิตักกัตติกะ             
     [๕๘] ธรรมท่ีไมใชสวิตกักสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกอวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ี         
เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกวจิารมัตตธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกวจิารมัตตธรรม และธรรม           
ท่ีไมใชอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
มี ๗ นัย     
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     [๕๙] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกอวจิารธรรม อาศัยธรรม            
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกวจิารมัตตธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกวจิารมัตตธรรม และธรรม           
ท่ีไมใชอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
มี ๗ นัย    
     [๖๐] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ มี ๗ นยั    
     [๖๑] ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และ             
ธรรมท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย   
     [๖๒] ธรรมท่ีไมใชสวิตกักสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกวิจารมัตตธรรม              
และธรรมท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นยั    
     [๖๓] ธรรมท่ีไมใชสวิตกักสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และ             
ธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั    
     [๖๔] ธรรมท่ีไมใชสวิตกักสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และ             
ธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
มี ๗ นัย     
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     [๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๔๙         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๔๙         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๔๙         
     สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร                 
                        ปติตติกนปตติติกะ   
     [๖๖] ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน            
ปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน             
ปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน                
ปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใช                
อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นยั             
     [๖๗] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
     [๖๘] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั     
     [๖๙] ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม และธรรมท่ีเปน            
สุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย               
     [๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๘          
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          ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ    ๒๔         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๘         
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพสิดาร    
                      ทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ                
     [๗๑] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหา                 
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ              
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย               
ธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๗๒] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๗๓] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนนภาวนาย   
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     [๗๔] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม               
และธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๗๕] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม                
และธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๑๙         
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพสิดาร    
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         ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนทัสสเนนปหาตพัพเหตุกัตติกะ    
     [๗๗] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหา                 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๖         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                   อาจยคามิตติกนอาจยคามิตติกะ               
     [๗๙] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
อาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย              
     [๘๐] ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
อปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย        
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     [๘๑] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๘๒] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปน            
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปน                 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
อาจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย       
     [๘๓] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปน            
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปน                 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
อปจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
มี ๓ นัย    
     [๘๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๑๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                      เสกขัตติกนเสกขัตติกะ   
     [๘๕] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชอเสกธรรม และธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน             
เสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๘๖] ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน             
อเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๘๗] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนวเสกขานา           
เสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                 
     [๘๘] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม และธรรมที่เปน   
เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานา             
เสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม             
และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
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     [๘๙] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม และธรรมที่เปน   
เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานา            
เสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม             
และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๙๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                      ปริตตัตติกนปริตัตติกะ                 
     [๙๑] ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๙๒] ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ                
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคต            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคต           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     [๙๓] ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน   
อัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม และธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     [๙๔] ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม และธรรมท่ีเปน                 
อัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม และธรรมท่ีเปนอัปปมาณ             
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตต            
ธรรม และธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
     [๙๕] ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม และธรรมท่ีเปนมหัคคต           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม และธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม และธรรมท่ีเปนมหัคคต              
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม          
และธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตต            
ธรรม และธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย    
     [๙๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๓         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๔ ฯลฯ     
                       พึงใหพิสดารทุกวาร    
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                 ปริตตารัมมณัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ         
     [๙๗] ธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เกดิข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ ฯลฯ     
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๑๙         
                        หีนัตติกนหนีตัติกะ   
     [๙๙] ธรรมท่ีไมใชหนีธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนหีนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
                  เหมือนกับสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ        
     [๑๐๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๑๙ ฯลฯ        
           ในอวิคตปจจัย               มี "   ๑๙            
                     มิจฉัตตัตติกนมิจฉัตตัตติกะ             
     [๑๐๑] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน         
มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั           
     [๑๐๒] ธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตต       
นิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน         
สัมมัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั           
     [๑๐๓] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๑๐๔] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และ                
ธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย      
     [๑๐๕] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม และธรรม            
ท่ีเปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๑๐๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๙ ฯลฯ     
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                  มัคคารัมมณัตติกนมัคคารัมมณตัติกะ          
     [๑๐๗] ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน           
มัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน            
มัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน            
มัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใช            
มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย            
     [๑๐๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓๕         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                     อุปปนนัตติกนอุปปนนัตติกะ             
     [๑๐๙] ธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม โดย               
เหตุปจจยั   
     [๑๑๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙ ฯลฯ     
                       อตีตัตติกนอตตีัตติกะ                 
     [๑๑๑] ธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม โดย                
เหตุปจจยั   
     [๑๑๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๙ ฯลฯ     
                  อตีตารัมมณัตติกนอตีตารัมมณตัติกะ          
     [๑๑๓] ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรม            
ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
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     ธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม และธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
อตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม และธรรมท่ีไมใช          
ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั      
     [๑๑๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๙ ฯลฯ     
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๙         
                     อัชฌัตตัตติกนอัชฌัตตัตติกะ             
     [๑๑๕] ธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๑๑๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๒         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                อัชฌัตตารัมมณัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ      
     [๑๑๗] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม                
 เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ    
     [๑๑๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๖ ฯลฯ     
                    สนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนัตติกะ            
     [๑๑๙] ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย    
     [๑๒๐] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     [๑๒๑] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ               
ธรรม และธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั   
     [๑๒๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๘         
           ในอารัมมณปจจยั             มี "       ๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๘         
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
           สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี พึงใหพิสดาร        
     [๑๒๓] ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน              
อัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
โดยเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๖ นัย   
     [๑๒๔] ธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ   
     [๑๒๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๖          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
                      ปญหาวารพึงใหพิสดาร   
                   อนุโลมปจจนียติกปฏฐาน จบ.               
                     อนุโลมปจจนยีทุกปฏฐาน                 
                        เหตุทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๒๖] นเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั คือ สัมปยุตตขันธ             
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ             
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั       
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     [๑๒๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร         
     [๑๒๘] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๑๒๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย               
     เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย                
     [๑๓๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
                  แมปญหาวารก็พงึใหพิสดารอยางนี้         
                      สเหตุกทุกนสเหตุกทุกะ   
     [๑๓๑] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม         
และธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๓๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๖          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
               สหชาตวารก็ดี ปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดาร       
                  เหตุสัมปยุตตทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ          
     [๑๓๓] ธรรมท่ีไมใชเหตสัุมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน       
เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปน         
เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปน         
เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน       
เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนเหตุวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๑๓๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร           
                   เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ             
     [๑๓๕] ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม               
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และ               
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และ               
ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แต             
ไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใช         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และ               
ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และ                 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และ               
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และ               
ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม            
แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร          
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               เหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ     
     [๑๓๗] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุ           
ธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม             
และเหตุสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตต         
ธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตต        
ธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยตุต         
ธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตต         
ธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยตุตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม              
และเหตุสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม             
และเหตุสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตต         
ธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยตุตธรรม และธรรม              
ท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร      
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                  นเหตุสเหตุกทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ            
     [๑๓๙] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปน     
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๔๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร           
     [๑๔๑] ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     [๑๔๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
                     สัปปจจยทุกนสัปปจจยทุกะ               
     [๑๔๓] ธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม โดย              
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนอัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม โดยอารัมมณ            
ปจจัย ฯลฯ   
                  สังขตทุกะเหมือนกับสัปปจจยทุกะ            
                    สนิทัสสนทุกนสนิทัสสนทุกะ                
     [๑๔๔] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
อนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๔๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๓          
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                      สัปปฏิฆทุกนสัปปฏิฆทุกะ                
     [๑๔๖] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปน สัปปฏิฆ        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปฏิฆ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัปปฏิฆ         
ธรรม และธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๔๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                         รูปทุกนรูปทุกะ   
     [๑๔๘] ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๑๔๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                       โลกิยทุกนโลกิยทุกะ   
     [๑๕๐] ธรรมท่ีไมใชโลกตุตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
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     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม และธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตร         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม และธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๕๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๕         
                  เกนจิวิญเญยยทุกนเกนจวิิญเญยยทุกะ          
     [๑๕๒] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม และธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๕๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                      อาสวทุกโนอาสวทุกะ    
     [๑๕๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๕๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                       สาสวทุกนสาสวทุกะ    
     [๑๕๖] ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวธรรม และธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๕๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                 อาสวสัมปยุตตทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ           
     [๑๕๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัย   
ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม                
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม                
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๑๕๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
                   อาสวสาสวทุกนอาสวสาสวทุกะ                 
     [๑๖๐] ธรรมท่ีไมใชอาสวะ และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะและ   
สาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวะและไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะและ            
สาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาสวะ และไมใชธรรม             
ท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะและสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอนาสวะและไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวะแต            
ไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะและสาสวธรรม                 
และธรรมท่ีเปนสาสวะแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๖๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๙         
             อาสวอาสวสัมปยุตตทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ       
     [๑๖๒] ธรรมท่ีไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะ              
และอาสวสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตะ และธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม            
ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตะแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะและไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะและอาสว             
สัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
มี ๓ นัย    
     [๑๖๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๙         
           ในปจจยัท้ังปวง               มี "      ๙        
             อาสววิปปยุตตสาสวทุกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ       
     [๑๖๔] ธรรมท่ีเปนอาสววปิปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสว               
วิปปยุตตสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย         
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุต             
อนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุต             
สาสวธรรม และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย            
     [๑๖๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร    
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                     ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ   
     [๑๖๖] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     ธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโอฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     ธรรมท่ีไมใชโยคธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโยคธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
                    เหมือนกับอาสวโคจฉกทุกะ   
                      มหันตรทุกมหนัตรทุกะ   
     [๑๖๗] ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๖๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
     [๑๖๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย           
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
                            ฯลฯ   
     [๑๗๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
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     [๑๗๑] ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวตัติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภธูรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม               
 เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ            
ปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     [๑๗๒] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๗๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                    ทวิโคจฉกทุกทวิโคจฉกทุกะ                 
     [๑๗๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
มี ๙ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย               
               ทัสสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ         
     [๑๗๕] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ          
ธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช             
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั        
     [๑๗๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
               ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทกุะ           
     [๑๗๗] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๗๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
         ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ     
     [๑๗๙] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๘๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ     
     [๑๘๑] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๘๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะ                
     [๑๘๓] ธรรมท่ีไมใชสวติักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๘๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      สวิจารทุกนสวิจารทุกะ   
     [๑๘๕] ธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม อาศัยอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๘๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      สัปปติกทุกนสัปปติกทุกะ              
     [๑๘๗] ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม อาศัยอัปปตกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๘๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙         
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                     ปติสหคตทุกนปติสหคตทุกะ               
     [๑๘๙] ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๙๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                     สุขสหคตทุกนสุขสหคตทุกะ                 
     [๑๙๑] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๙๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                 อุเบกขาสหคตทุกนอุเบกขาสหคตทุกะ             
     [๑๙๓] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ                
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๙๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                    กามาวจรทุกนกามาวจรทุกะ   
     [๑๙๕] ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๙๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙       
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                     รูปาวจรทุกนรูปาวจรทุกะ                 
     [๑๙๗] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     [๑๙๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                    อรูปาวจรทุกนอรูปาวจรทุกะ                
     [๑๙๙] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๐๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๕             
                    ปริยาปนนทุกนปริยาปนนทุกะ              
     [๒๐๑] ธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     ธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม และธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนน            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม และอปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๐๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๕             
                     นิยยานิกทุกนนิยยานิกทุกะ               
     [๒๐๓] ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๒๐๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๕             
                        นิยตทุกนนยิตทุกะ   
     [๒๐๕] ธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย           
     ธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๐๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๕         
                      สอุตตรทุกนสอุตตรทุกะ   
     [๒๐๗] ธรรมท่ีไมใชอนตุตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั   
     [๒๐๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                        สรณทุกนสรณทุกะ    
     [๒๐๙] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๒๑๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕           
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     [๒๑๑] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๑๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ    ๒    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มี "      ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย           มี "      ๓    
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี                 
พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร   
     [๒๑๓] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจัย    
     สรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     สรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  โดย                
เหตุปจจยั   
     อรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     [๒๑๔] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     สรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๒๑๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๔          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๔          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๕         
           ในอนนัตรปจจัย              มี "      ๔          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
     [๒๑๖] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน                 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปน          
ปจจัยโดยกัมมปจจัย          
     [๒๑๗] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน                 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย               
                            ฯลฯ   
     [๒๑๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ      ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี "        ๗     
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           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มีวาระ      ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี "        ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย             มี "        ๔    
     [๒๑๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย        มีวาระ    ๔                 
     [๒๒๐] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๔                 
     ปญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น          
                   อนุโลมปจจนียทุกปฏฐาน จบ.               
                    อนุโลมปจจนียทุกัตติกปฏฐาน             
                 เหตุทุกกุสลัตติกนเหตุทุกนกุสลัตติกะ        
     [๒๒๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนเหตุ เกดิข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนเหตุ และธรรมท่ีเปนกุศล    
ท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั จิตตสมุฏฐานรูปอยางเดยีว อารัมมณปจจัย     
ไมมี    
     [๒๒๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร            
     [๒๒๓] ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุ        
โดยเหตุปจจยั      
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     [๒๒๔] ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุ        
โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ   
โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย    
      ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนเหตุ และธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรม        
ท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย       
     [๒๒๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๙         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
           แมปญหาวารกพ็ึงใหพิสดาร    
     [๒๒๖] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเหตุ และธรรม            
ท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๒๒๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร            
     [๒๒๘] ธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชเหตุ      
โดยเหตุปจจยั                
     [๒๒๙] ธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชเหตุ      
โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช   
เหตุ โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเหตุ และธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรม      
ท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย      
     [๒๓๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๙          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๑         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     [๒๓๑] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต       
ท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั             
     [๒๓๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     นิสสยวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร                 
                 เหตุทุกเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกะ         
     [๒๓๓] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน             
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๒๓๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๓          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร           
     [๒๓๕] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน            
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๓๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
            พึงใหพิสดารทุกวาร    
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     [๒๓๗] ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรม              
ท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๓๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
                       พึงใหพิสดารทุกวาร   
                เหตุทุกวิปากตัติกนเหตุทุกนวิปากัตติกะ       
     [๒๓๙] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม ท่ีเปนเหตุ      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม ท่ีเปนเหตุ    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน       
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
                   เหตุทุกอุปาทินนปุาทานิยัตติก             
                  นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานยิัตติกะ           
     [๒๔๐] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทิน        
นุปาทานิยธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี  ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทา      
นิยธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย      
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนุปาทินน         
อนุปาทานิยธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
                   เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติก          
                  นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ        
     [๒๔๑] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน             
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน     
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐ      
อสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
                เหตุทุกวิตักกัตติกนเหตุทุกนวติกักัตติกะ     
     [๒๔๒] ธรรมท่ีไมใชสวติักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักก           
สวิจารธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารมัตตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตต    
ธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจาร ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนพวิตกักอวจิารธรรม ท่ีเปน    
เหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
                  เหตุทุกปติตติกนเหตุทุกนปติตติกะ         
     [๒๔๓] ธรรมท่ีไมใชปตสิหคตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม            
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเปนเหตุ        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม            
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
                 เหตุทุกทัสสนัตติกนเหตุทุกนทัสสนัตติกะ      
     [๒๔๔] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนน          
ปหาตัพพธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ           
ธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัย             
ธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
มี ๓ นัย     
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                  เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุก             
                 นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ           
     [๒๔๕] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน             
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนาย             
ปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน         
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย            
              เหตุทุกอาจยคามิตติกนเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ     
     [๒๔๖] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม            
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม ท่ีเปนเหตุ      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหต ุอาศัยธรรมท่ีเปน      
อนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
                เหตุทุกเสกขัตติกนเหตุทุกนเสกขัตติกะ         
     [๒๔๗] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม ท่ีเปนเหตุ        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม ท่ีเปนเหตุ            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปน           
เนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
                 เหตุทุกปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกะ       
     [๒๔๘] ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนปริตต        
ธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย      
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     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม ท่ีเปนเหตุ          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม ท่ีเปนเหตุ        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
           เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ    
     [๒๔๙] ธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณ         
ธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม          
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม        
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
                  เหตุทุกหีนัตติกนเหตุทุกนหีนัตติกะ         
     [๒๕๐] ธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนหีนธรรม ท่ีเปนเหตุ          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม ท่ีไมใชเหตุ        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชปณีตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนปณีตธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
                เหตุทุกมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกนมจิฉัตตัตติกะ   
     [๒๕๑] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยต         
ธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม            
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม ท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม          
ท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั   
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            เหตุทุกมัคคารัมมณตัติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณตัติกะ    
     [๒๕๒] ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณ           
ธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม ท่ีเปนเหตุ    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเปนเหตุ    
 เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
               เหตุทุกอุปปนนัตติกนเหตุทุกนอุปปนนัตติกะ    
     [๒๕๓] ธรรมท่ีเปนอนุปปนนธรรม ท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนุปปนน         
ธรรม ท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั มี ๙ นัย               
     ธรรมท่ีเปนอุปปาทิธรรม ท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ท่ีไมใช    
เหตุ โดยอารัมมณปจจยั มี ๙ นัย   
                 เหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกนอตตีัตติกะ        
     [๒๕๔] ธรรมท่ีเปนอตีตธรรม ท่ีเปนเหตุ เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม              
ท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย    
     ธรรมท่ีเปนอนาคตธรรม ท่ีเปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม ท่ีไมใช        
เหตุ โดยอารัมมณปจจยั มี ๙ นัย   
            เหตุทุกอตีตารัมมณตัติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณตัติกะ    
     [๒๕๕] ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม        
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม            
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณ     
ธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
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          เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ   
     [๒๕๖] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอัชฌัตตา          
รัมมณธรรม ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม            
ท่ีเปนเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
              เหตุทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกะ   
     [๒๕๗] ธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใช         
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ    
     ธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสนิทัสสน        
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ    
โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย    
     [๒๕๘] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสน        
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๒๕๙] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสน        
อัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ       
ธรรม ท่ีไมใชเหตุ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ       
ธรรม ท่ีเปนเหตุ และธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๖๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
               สเหตุกทุกกุสลัตติกนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ      
     [๒๖๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปนสเหตุก       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสเหตุกธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ท่ีเปน            
อเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย                
           เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๖๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตสัุมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน        
เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั          
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเหตุ        
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปน      
เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั          
            เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ    
     [๒๖๓] ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม             
ท่ีไมใชกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๑ นัย               
     ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล      
ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๒ นัย    
     ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช          
กุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอเหตุกธรรม          
และไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย                
     [๒๖๔] ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม           
ท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๔ นยั             
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม โดย              
อารัมมณปจจยั มี  ๕ นยั      
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม และธรรม         
ท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย             
     [๒๖๕] ธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนกุศล            
ท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม       
และไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๗ นยั       
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     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชเหตุธรรม โดย              
อารัมมณปจจยั มี ๘ นยั       
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม และธรรม          
ท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอเหตุกธรรม และท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย           
     [๒๖๖] ธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรม             
ท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
                  พึงจัดใหเปนวาระ ๙ โดยอุบายนี้           
     [๒๖๗] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแก              
ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
                      พึงจัดใหเปนวาระ  ๙   
                            ฯลฯ   
     เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเหมือนกับเหตุและสเหตุกะ         
                            ฯลฯ   
                      พึงจัดใหเปนวาระ ๙   
           นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ    
     [๒๖๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตธุรรมและไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน         
กุศลท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเหตุธรรมและไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล         
ท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
อัพยากฤต ท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั             
              สัปปจจยทุกกุสลัตติกนสัปปจจยทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๖๙] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปน            
สัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย      
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสัปปจจย       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปน          
สัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย              
                   สังขตทุกะเหมือนกับสัปปจจยะ              
              สนิทัสสนทุกกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๗๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน            
อนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
                      อกุศลก็แจกเหมือนกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปน          
อนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
               สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกะ    
     [๒๗๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปน             
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                      อัพยากตมูล มี ๑ นัย   
                  รูปทุกกุสลัตติกนรูปทุกนกุสลัตติกะ       
     [๒๗๒] ธรรมท่ีไมใชอกศุลท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอรูปธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอรูปธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนรูปธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย     
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                โลกิยทุกกุสลัตติกนโลกิยทุกนกสุลัตติกะ       
     [๒๗๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน             
โลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนโลกิยธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนโลกิย       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั    
          เกนจวิญิเญยยทุกกุสลัตติกนเกนจิวญิเญยยทุกนกสุลัตติกะ   
     [๒๗๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน        
เกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั          
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน            
เกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั          
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต              
ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นยั   
                อาสวทุกกุสลัตติกโนอาสวทุกนกุสลัตติกะ        
     [๒๗๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล           
ท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั         
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศลท่ีเปนอาสวธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต         
ท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
                สาสวทุกกุสลัตติกนสาสวทุกนกสุลัตติกะ         
     [๒๗๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปน               
สาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอนาสวธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสาสวธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปน              
สาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย   
           อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๗๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน        
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน            
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต              
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั   
            อาสวสาสวทุกกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกะ     
     [๒๗๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน             
กุศล ท่ีเปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล             
ท่ีเปนอาสวะและสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอนาสวะและไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม         
ท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนสาสวะแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
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                     อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
      นวโคจฉกะ อยูในระหวางโดยปริยายแหงโลกุตตระ ธรรม ๕ อยางนี้ ยอมไมได               
หัวขอปจจัย ธรรมเหลานี้จะไมมีก็หาไม เปนแตไมแสดงใหปรากฏเทานั้น    
                  อาสววิปปยตุตสาสวทุกกุสลัตติกะ             
                 อาสววิปปยตุตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ            
     [๒๗๙] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีเปนอาสววิปปยตุตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล        
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน           
อกุศล ท่ีเปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน         
อัพยากฤต ท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย    
               ฉโคจฉกทุกกุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ       
     [๒๘๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใช           
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชโอฆธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชโยคธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีไมใชโยคธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชนีวรณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชปรามาสธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
              สารัมมณทุกกุสลัตติกนสารัมมณทุกนกุสลัตติกะ     
     [๒๘๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน             
สารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสารัมมณ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
                 จิตตทุกกุสลัตติกนจิตตทุกนกุสลัตติกะ        
     [๒๘๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนจิตตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนจิตตธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต         
ท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย         
               เจตสิกทุกกุสลัตติกนเจตสิกทุกนกุสลัตติกะ      
     [๒๘๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปนเจตสิก       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนเจตสิกธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปน           
อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
           จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๘๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน        
จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั          
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน            
จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั          
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
            จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกนกสุลัตติกะ   
     [๒๘๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน         
จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั         
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนจิตต        
สังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย              
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
           จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกนกสุลัตติกะ   
     [๒๘๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน        
กุศล ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล        
ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
              จิตตสหภูทุกกุสลัตติกโนจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๘๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน            
จิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนจิตตสหภู       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
          จิตตานปุริวัตติทุกกุสลัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ    
     [๒๘๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน     
จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย       
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชจิตตานุปริวตัติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน         
จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย       
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
                  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ           
                 โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกสุลัตติกะ         
     [๒๘๙] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล         
ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
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                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ         
               โนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ       
     [๒๙๐] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน         
อกุศล ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั   
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
               จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ   
            โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกทุกะ    
     [๒๙๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรม          
ท่ีเปนกุศล ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน        
อกุศล ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย           
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
              อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกะ    
     [๒๙๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน           
อัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนพาหิรธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอัชฌัตติก     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนพาหิรธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
               อุปาทาทุกกุสลัตติกนอุปาทาทุกนกุสลัตติกะ      
     [๒๙๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล         
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย        
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใช    
อุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
              อุปาทินนทุกกุสลัตติกนอุปาทินนทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๙๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน            
อนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอนุปปาทินน     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
                  อัพยากตมูล มี ๑ นัย เหมือนกนั             
         อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๙๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใช           
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใชอุปาทาน       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
           กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ    
     [๒๙๖] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใช            
กิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั                 
                   ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ              
                  นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ             
     [๒๙๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล              
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน          
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั              
         ภาวนายปหาตัพพทุกกสุลัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ   
     [๒๙๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน           
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั         
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั               
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกสุลัตติกะ          
                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ          
     [๒๙๙] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน             
กุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล             
ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต       
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย    
           ในอัพยากตวารทุกแหง พึงนับดวยสามารถแหงปจจัย   
                 ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ            
                นภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุนกสุลัตติกะ           
     [๓๐๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล          
ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล              
ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
                  อัพยากตมูล มี ๒ นัย เหมือนกนั           
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               สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตกักทุกนกุสลัตติกะ    
     [๓๐๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน             
สวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสวิตักกธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
               สวิจารทุกกุสลัตติกนสวิจารทกุนกุสลัตติกะ      
     [๓๐๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนสวิจาร       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสวิจารธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
                สัปปติกทุกกุสลัตติกนสัปปติกนกุสลัตติกะ    
     [๓๐๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปน            
สัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอัปปติกธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนสัปปติกธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอัปปติกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
              ปติสหคตทุกกุสลัตติกนปติสหคตทุกนกุสลัตติกะ   
     [๓๐๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน            
ปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
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     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนปติสหคต       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
              สุขสหคตทุกกุสลัตติกนสุขสหคตทุกนกุสลัตติกะ     
     [๓๐๕] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน             
สุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนสุขสหคตธรรม        
และธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสุขสหคต         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล            
ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย      
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั             
          อุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกนกสุลัตติกะ    
     [๓๐๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน         
อุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล          
ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ท่ีเปน              
อุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล        
ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
                  อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกนั      
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             กามาวจรทุกกุสลัตติกนกามาวจรทุกนกุสลัตติกะ      
     [๓๐๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน             
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใช    
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน    
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย               
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย   
              รูปาวจรทุกกุสลัตติกนรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ     
     [๓๐๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปน             
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีไมใช    
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีไมใช    
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย               
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย   
             อรูปาวจรทุกกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ    
     [๓๐๙] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน            
อรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล           
ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย     
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย   
             ปริยาปนนทุกกุสลัตติกนปริยาปนนทุกนกุสลัตติกะ   
     [๓๑๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน          
ปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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    ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอปริยา         
ปนนธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย                 
    ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน               
ปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย             
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย   
               นิยยานิกทุกกุสลัตติกนนยิยานิกทุกกุสลัตติกะ   
     [๓๑๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนยิยานกิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน            
นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอนิยยานกิ      
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย   
                 นิยตทุกกุสลัตติกนนิยตทุกนกุสลัตติกะ        
     [๓๑๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนนิยตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอนยิตธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั     
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนนิยตธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอนิยตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย    
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย    
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               สอุตตรทุกกุสลัตติกนสอุตตรทุกนกุสลัตติกะ      
     [๓๑๓] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน              
สอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนอนุตตรธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสอุตตรธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
                      อัพยากตมูล มี ๒ นัย   
                 สรณทุกกุสลัตติกนสรณทุกนกสุลัตติกะ          
     [๓๑๔] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ท่ีเปนอรณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนสรณธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๓๑๕] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปน         
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนอรณธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๑๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒          
           สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร   
     [๓๑๗] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต           
ท่ีไมใชอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใช       
สรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย     
     [๓๑๘] ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ    ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒     
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                สรณทุกเวทนาตติกนสรณทุกนเวทนาตติกะ           
     [๓๑๙] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรม                 
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใช                
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม           
ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขาย          
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๔ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๔ นัย             
                สรณทุกวิปากัตติกนสรณทุกนวปิากัตติกะ         
     [๓๒๐] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม               
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม             
ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม             
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ นัย           
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปาก        
นวิปากธัมมธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
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                   สรณทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ             
                  นสรณทุกนอุปาทินนุปาทานยิตัติกะ            
     [๓๒๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน             
อุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทิน         
นุปาทานิยธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
                   สรณทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ          
                  นสรณทุกนสังกลิิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ         
     [๓๒๒] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกลิิฏฐ    
สังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน              
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย                 
               สรณทุกสวิตักกัตติกนสรณทุกนสวิตักกัตติกะ      
     [๓๒๓] ธรรมท่ีไมใชสวติักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน                
สวิตักกสวจิารธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิาร      
มัตตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๔ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม     
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย          
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                  สรณทุกปติตติกนสรณทุกนปติตติกะ           
     [๓๒๔] ธรรมท่ีไมใชปตสิหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคต            
ธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย      
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม               
ที่เปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม                 
ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม                 
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคต            
ธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นยั      
                สรณทุกทัสสนัตติกนสรณทุกนทัสสนัตติกะ         
     [๓๒๕] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนาย               
ปหาตัพพธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน           
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย              
                 สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ            
                นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ           
     [๓๒๖] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรม                 
ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนาย          
ปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั     
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     ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
มี ๑ นัย    
             สรณทุกอาจยคามิตติกนสรณทุกนอาจยคามิตติกะ        
     [๓๒๗] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาจยคามิ            
ธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั      
     ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม               
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน                
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
                สรณทุกเสกขัตติกนสรณทุกนเสกขัตติกะ           
     [๓๒๘] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม                 
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม ท่ีเปน             
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเนวเสกขานา           
เสกขธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
                สรณทุกปริตตัตติกนสรณทุกนปริตตัตติกะ         
     [๓๒๙] ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม               
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม ท่ีเปน           
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม                 
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย          
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           สรณทุกปริตตารัมมณัตติกนสรณทุกนปริตตารัมมณัตติกะ   
     [๓๓๐] ธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน   
ปริตตารัมมณธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณ          
ธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี  ๒ นยั     
     ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัม          
มณธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
                  สรณทุกหนีัตติกนสรณทุกนหนีัตติกะ           
     [๓๓๑] ธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนหีนธรรม ท่ีเปน           
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม ท่ีเปน           
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชปณีตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปณีตธรรม ท่ีเปนอรณ           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
               สรณทุกมิจฉัตตัตติกนสรณทุกนมิจฉัตตัตติกะ      
     [๓๓๒] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมิจฉัตต          
นิยตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม         
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม ท่ีเปน             
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย   
            สรณทุกมัคคารัมมณตัติกนสรณทุกนมัคคารัมมณตัติกะ   
     [๓๓๓] ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคารัม          
มณธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม             
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเปน    
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
               สรณทุกอุปปนนนตัติกนสรณทุกนอุปปนนัตติกะ     
     [๓๓๔] ธรรมท่ีเปนอนุปปนนธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช               
อนุปปนนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๔ นัย     
     ธรรมท่ีเปนอุปปาทิธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม ท่ีไมใช   
อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นัย    
             สรณทุกอตีตัตติกนสรณทุกนอตีตตัติกะ              
     [๓๓๕] ธรรมท่ีเปนอตีตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม           
ท่ีไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๔ นัย   
                 อนาคตธรรม ก็เหมือนกับอตีตธรรม              
             สรณทุกอตีตารัมมณัตตินสรณทุกนอตีตารัมมณัตติกะ   
     [๓๓๖] ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัม          
มณธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม           
ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย            
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณ            
ธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั      
     ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปจจุปปนนา       
รัมมณธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย    
          สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ   
     [๓๓๗] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน                
อัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม         
ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย            
              สรณสทุกสนิทัสสนัตติกนสรณทุกนสนิทัสสนัตติกะ    
     [๓๓๘] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน              
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๓๓๙] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสน           
อัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสน           
อัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสรณธรรม และธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอรณธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๔๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     [๓๔๑] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     [๓๔๒] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     [๓๔๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ    ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มี "      ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย           มี "      ๓    
           สหชาตวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร   
     [๓๔๔] ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม                 
ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจัย          
     [๓๔๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒          
           ในอธิปติปจจัย               มี "      ๒         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓          
     [๓๔๖] ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม                 
ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยปจฉาชาต        
ปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย   
     [๓๔๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ    ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มี "      ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย           มี "      ๓    
     ปญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น          
                  อนุโลมปจจนียทุกัตติกปฏฐาน จบ.           
                    อนุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน               
                 กุสลัตติกเหตุทุกนกุสลัตติกนเหตุทุกะ        
     [๓๔๘] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปน         
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย     
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     [๓๔๙] นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม                 
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนอกุศล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย.    
     [๓๕๐] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปน             
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๓๕๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
           ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ     ๙         
           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ     ๙         
     [๓๕๒] นเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะ           
อารัมมณปจจยั                
     [๓๕๓] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มีวาระ     ๙   
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย          มีวาระ    ๑๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั        มีวาระ     ๙   
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพสิดารเหมือนกบัปฏิจจวาร   
      [๓๕๔] เหตุธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั          
     เหตุธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล โดยเหตปุจจัย          
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     เหตุธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต โดยเหตุปจจยั            
มี ๕ นัย    
     เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล เปนปจจยัแกนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจยั              
มี ๕ นัย    
     เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั            
มี ๓ นัย    
     [๓๕๕] เหตุธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย       
     [๓๕๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
           ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ    ๑๘         
           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๑๓         
     ปญหาวาร ก็พึงใหพิสดาร    
     [๓๕๗] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั   
     [๓๕๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๙          
     ในปจจยัท้ังปวงก็มีวาระ ๙   
               กุสลัตติกสเหตุกทุกนกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ      
     [๓๕๙] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปน        
กุศล เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะปจจัย มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๓๖๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
           ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ     ๓         
           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๑๑         
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร         
     [๓๖๑] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม          
ท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใช      
อกุศล โดยเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใช     
อกุศล โดยเหตุปจจัย          
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใช     
กุศล โดยเหตปุจจัย   
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     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใช     
กุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม            
ท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม            
ท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ี        
ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย.               
     [๓๖๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
           ในรัมมณปจจยั               มีวาระ    ๑๕ ฯลฯ     
           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๑๑         
     [๓๖๓] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปน        
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย.              
     [๓๖๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๖          
           ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ    ๖          
           ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๖     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 220 
           กุสลัตติกเหตุสัมปยตุตทุกนกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ   
     [๓๖๕] ธรรมท่ีไมใชเหตสัุมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยตุต       
ธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจยั เหมือนสเหตุกทุกะ   
            กุสลัตติกเหตุสัมปยตุตทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ   
     [๓๖๖] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเหตุธรรม     
และสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุ      
ธรรม และสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล ธรรมท่ีไมใชเหตุ    
ธรรม และไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมท่ี       
เปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม       
และสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม     
และสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย.    
     [๓๖๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
     [๓๖๘] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกศุล    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
     อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุก      
ธรรม แตไมใชนเหตุธรรม ท่ีเปนอกุศล ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปน         
สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนอกศุล ฯลฯ               
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอเหตุก      
ธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม    
ท่ีเปนอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุ       
ปจจัย มี ๓ นัย.             
     [๓๖๙] ในปจจัย                    มีวาระ    ๙          
                    กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ               
                  นกสุลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ           
     [๓๗๐] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชวิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล และ    
ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชวิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และเหตุสัมมปปยุตตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุ         
ปจจัย มี ๓ นัย              
     หมวดอกุศล ก็พึงแจก ๓ นัย    
     หมวดอัพยากฤต ก็พึงแจก ๓    
     รวมเปน ๙ นัย           
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 222 
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอกุศล และ   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุท่ีเปนกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย                
     อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย          
     อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต มี ๓ นัย           
รวมเปน ๙ นัย ฯลฯ            
            กุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ    
     [๓๗๑] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล ฯลฯ    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุ       
ปจจัย มี ๓ นัย         
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              กุสลัตติกสัปปจจยทุกนกุสลัตติกนสัปปจจยทุกะ   
     [๓๗๒] ธรรมท่ีเปนอัปปจจยธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจ       
จยธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย   
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชกุศล   
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม    
ท่ีไมใชอัพยากฤต            
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม     
ท่ีไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๕ นัย   
     อสังขหธรรม ก็เชนเดยีวกับอัปปจจยธรรม   
              กุสลัตติกสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกะ   
     [๓๗๓] ธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช              
สนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจยั             
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ   
     พึงทําใหเปนหัวขอปจจัย ๖   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเปนกุศล ฯลฯ   
     หมวดอกุศล ก็แจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤต ก็แจก ๓ นยั รวมเปน ๙ นัย    
               กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกะ    
     [๓๗๔] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล           
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล                
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล     
     อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย   
     หมวดกุศลอัปปฏิฆธรรม           ก็พึงแจก ๓ นัย           
     หมวดอกุศลอัปปฏิฆธรรม          ก็พึงแจก ๓ นยั           
     หมวดอัพยากฤตอัปปฏิฆธรรม       ก็พึงแจก ๓ นัย      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 224 
     อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต     
มี ๓ นัย    
     อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัพยา      
กฤต มี ๓ นัย รวมเปน ๑๕ นัย    
                  กุสลัตติกรูปทุกนกุสลัตติกนรูปทุกะ       
     [๓๗๕] ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชกุศล              
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชอกุศล           
     อาศัยธรรมท่ีเปนรูปธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีเปนอรูปธรรม ท่ีเปนกุศล    ฯลฯ มี ๓ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีเปนอรูปธรรม ท่ีเปนอกุศล   ฯลฯ มี ๓ นยั   
     อาศัยธรรมท่ีเปนอรูปธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย    
                        รวมเปน ๙ นยั    
                กุสลัตติกโลกิยทุกนกุสลัตติกนโลกิยทุกะ       
     [๓๗๖] ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนโลกิธรรม ท่ีเปน       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชกุศล ฯลฯ               
     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชอกุศล ฯลฯ              
     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชอกุศล ฯลฯ     
มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล                 
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชอกุศล                
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชกศุล      
อาศัยธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 225 
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล                 
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชอกุศล                
     ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีไมใชอกุศล     
     อาศัยธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย         
          กุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกนเกนจวิิญเญยยทุกะ   
     [๓๗๗] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชกุศล      
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม       ท่ีไมใชอกุศล     
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม       ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     อาศัยธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม    ท่ีเปนกุศล ฯลฯ    
     เกนจวิิญเญยยธรรม มี ๓ นัย         รวมเปน ๑๙ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม       ท่ีไมใชกุศล      
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม       ท่ีไมใชอกุศล     
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม       ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     อาศัยธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม    ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ          
     โดยอุบายนี้ ในเกนจวิิญเญยยธรรม พึงจําแนกเปนหัวขอปจจัย ๑๙   
                กุสลัตติกอาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวทุกะ         
     [๓๗๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอกุศล             
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต                
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอกุศล           
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปน    
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และ   
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอกศุล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย             
                กุสลัตติกสาสวทุกนกุสลัตติกนสาสวทุกะ         
     [๓๗๙] อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ เหมือนโลกิยทุกะ ฯลฯ                
            กุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนสัมปยุตตทุกะ    
     [๓๘๐] ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล      
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล           
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และ        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และ        
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล           
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล            
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล และ        
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย       
             กุสลัตติกอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกะ    
     [๓๘๑] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอกุศล    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และ   
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     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และ   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอกุศล    
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม และสาสวธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต               
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และ               
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต               
     อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
มี ๓ นัย    
                  กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ             
                 นกสุลัตติกนอาสวอาสวสัมปยตุตทุกะ            
     [๓๘๒] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และ    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
     อาศัยท่ีเปนอาสวธรรม และเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุ          
ปจจัย มี ๓ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล            
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชกุศล และ        
     ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
     อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๓ นัย   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 228 
                  กุสลัตติกอาสววปิปยุตตสาสวทุกะ             
                  นกสุลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ            
     [๓๘๓] อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ    
                      เหมือนโลกิยทุกวาระ   
               กุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกฉโคฉกทุกะ        
     [๓๘๔] อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม ท่ีเปนอกุศล ฯลฯ คันถ ฯลฯ โอฆ ฯลฯ   
โยค ฯลฯ นวีรณ ฯลฯ ปรามาส ฯลฯ    
              กุสลัตติกสารัมมณทุกนกุสลัตติกนสารัมมณทุกะ     
     [๓๘๕] ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม              
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม ท่ีเปนกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชอกุศล     
อาศัยธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม ท่ีเปนอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม ท่ีเปนอกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีเปนอกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม ท่ีเปน            
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๓๘๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ    ๙    
     [๓๘๗] ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม            
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม ท่ีเปน         
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใชกศุล และธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใช        
อกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๓๘๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                 กุสลัตติกจิตตทุกนกุสลัตติกนจติตทุกะ        
     [๓๘๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนกุศล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนกุศล          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัย     
ธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต        
อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นยั    
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     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัย     
ธรรมท่ีเปนจิตตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย   
     [๓๙๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑๓    
     [๓๙๑] ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม    
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม      
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตต   
ธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปน    
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม      
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใช      
จิตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
มี ๓ นัย    
ท่ีอาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต มี ๓ นัย       
     [๓๙๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๙   
               กุสลัตติกเจตสิกทุกนกุสลัตติกนเจตสิกทุกะ      
     [๓๙๓] ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปน        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอัพยา     
กฤต อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนอกุศล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนอกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต    
อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล       
อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๓๙๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑๓    
      ในอเจตสิกธรรม    มีวาระ  ๙   
           กุสลัตติกจิตตสัมปยตุตทุกนกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ   
     [๓๙๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตต       
ธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม         
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม      
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม         
ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม          
ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม         
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นยั              
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม          
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสัมปยุตตธรรม ท่ีเปน     
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม          
ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
มี ๓ นัย    
     [๓๙๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
           ในจิตตวิปปยุตตธรรม          มี "       ๓         
            กุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ   
     [๓๙๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม      
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปน    
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนสังสัฏฐธรรม ท่ีเปน    
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม           
ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม            
ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม           
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปน    
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม        
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม            
ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใช    
อกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นยั       
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม            
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม           
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม            
ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
มี ๓ นัย    
     [๓๙๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓        
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             กุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกนจิตตสมุฏฐานทุกะ   
     [๓๙๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน         
ธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม          
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม           
ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม            
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม        
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม            
ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม            
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย           
     [๔๐๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙          
     [๔๐๑] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช      
จิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช           
จิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช            
จิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
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     [๔๐๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๓         
              กุสลัตติกจิตตสหภทุูกนกุสลัตติกนจิตตสหภูทุกะ   
     [๔๐๓] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม           
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ท่ีเปน         
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ท่ีเปน          
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๔๐๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๓         
     [๔๐๕] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช         
จิตตสหภูธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู     
ธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั        
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม    
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย           
      [๔๐๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๓         
                 กุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกนกสุลัตติกะ     
                       นจิตตานุปริวตัติทุกะ                 
     [๔๐๗] อาศัยธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม ท่ีเปนกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นยั    
     นี้เปนสวนยอ          
                   ท้ัง ๓ ทุกะ เหมือนกับจิตตทุกะ    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 236 
              กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกะ    
     [๔๐๘] อาศัยธรรมท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ท่ีเปนกุศล ฯลฯ เหมือนจติตทุกะ   
     ธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม ท่ีเปนกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
                กุสลัตติกอุปาทาทุกนกุสลัตติกนอุปาทาทุกะ     
     [๔๐๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทาธรรม ท่ีเปน        
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม       
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย รวม ๙ นยั     
              กุสลัตติกอุปาทินนทุกนกุสลัตติกนอุปาทินนทุกะ   
     [๔๑๐] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม            
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม ท่ีเปน         
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใช        
อกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย       
             กุสลัตติกทวิโคจฉกทุกนกุสลัตติกนทวิโคจฉกทุกะ    
     [๔๑๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทานธรรม             
ที่เปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลสธรรม ท่ีเปนอกุศล          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
                   กุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ             
                  นกสุลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ             
     [๔๑๒] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปน                 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
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     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนน                
ปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทัสสเนน                
ปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอกุศล                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๔๑๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
     [๔๑๔] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรม            
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช     
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช           
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ        
ธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๔๑๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
                   กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ               
                   กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ               
     [๔๑๖] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนาย           
ปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ         
ธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ           
ธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     [๔๑๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
     [๔๑๘] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     [๔๑๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
                 กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ           
                นกสุลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ          
     [๔๒๐] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปน            
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๒๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
     [๔๒๒] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัย           
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย        
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรม         
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     [๔๒๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๖          
                 กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ            
                นกสุลัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ           
     [๔๒๔] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปน             
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๒๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
     [๔๒๖] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั         
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรม          
ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๔๒๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๖          
               กุสลัตติกสวิตักกทุกนกุสลัตติกนสวิตักกทุกะ    
     [๔๒๘] ธรรมท่ีไมใชสวติักกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม ท่ีเปน      
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๔๒๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๓๐] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม             
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๓๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
               กุสลัตติกสวิจารทุกนกุสลัตติกนสวิจารทุกะ      
     [๔๓๒] ธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสวิจารธรรม ท่ีเปน        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๓๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๓๔] ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอวิจารธรรม ท่ีเปน       
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๓๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                       กุสลัตติกสัปปติกทุกะ                
                      นกุสลัตติกนสัปปติกทุกะ               
     [๔๓๖] ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม            
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๓๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๓๘] ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปติกธรรม           
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๓๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
              กุสลัตติกปติสหคตทุกนกุสลัตติกนปติสหคตทุกะ   
     [๔๔๐] ธรรมท่ีไมใชปตสิหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม            
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๔๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๔๒] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช        
ปติสหคตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๔๔๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
              กุสลัตติกสุขสหคตทุกนกุสลัตติกนสุขสหคตทุกะ     
     [๔๔๔] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม              
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๔๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๔๖] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช         
สุขสหคตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๔๔๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
          กุสลัตติกอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ    
     [๔๔๘] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอุเบกขา             
สหคตธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๔๔๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๕๐] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรม              
ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๕๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
             กุสลัตติกกามาวจรทุกนกุสลัตติกนกามาวจรทุกะ      
     [๔๕๒] ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนกามาวจรธรรม              
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย           
     ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีเปนกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
               กุสลัตติกรูปาวจรทกุนกุสลัตติกนรูปาวจรทุกะ    
     [๔๕๓] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม              
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม     
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย       
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              กุสลัตติกอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ    
     [๔๕๔] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม            
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช           
อรูปาวจรธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั   
             กุสลัตติกปริยาปนนทุกนกุสลัตติกนปริยาปนนทุกะ   
     [๔๕๕] ธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนปริยาปนน         
ธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย     
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอปริยาปนนธรรม ท่ีเปน      
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั    
               กุสลัตติกนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนนิยยานกิทุกะ   
     [๔๕๖] ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนนยิยานกิธรรม            
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชอนิยยานิกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอนิยยานิกธรรม            
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย           
                 กุสลัตติกนิยตทุกนกุสลัตติกนนยิตทุกะ        
     [๔๕๗] ธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนนิยตธรรม ท่ีเปนกุศล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม ท่ีเปน            
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
               กุสลัตติกสอุตตรทุกนกุสลัตติกนสอุตตรทุกะ      
     [๔๕๘] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนสอุตตรธรรม            
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย       
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     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอนุตตรธรรม ท่ีเปนกุศล          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
                 กุสลัตติกสรณทุกนกุสลัตติกนสรณทุกะ          
     [๔๕๙] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสรณธรรม ท่ีเปน             
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนสรณธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัย       
ธรรมท่ีเปนสรณธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอรณธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอรณธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต          
อาศัยธรรมท่ีเปนอรณธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
               เวทนาตติกเหตุทุกนเวทนาตติกนเหตุทุกะ          
     [๔๖๐] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม            
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม            
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม            
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน          
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม            
ท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย    
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     [๔๖๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๑         
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๑         
           ในปจจยัท้ังปวง              มี "      ๒๑        
     [๔๖๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหต ุ           
ธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตธุรรม          
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุ       
ธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนาย             
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน         
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน         
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๔๖๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                วิปากัตติกเหตุทุกนวิปากัตติกนเหตุทุกะ       
     [๔๖๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย         
เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม          
ท่ีเปนวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย       
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     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย         
เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม          
ท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย      
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม          
ท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๔๖๕] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๑๓          
     [๔๖๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน          
วิปากธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช      
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั             
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวปิากธัมมธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน          
วิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใช         
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน          
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั             
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปาก        
ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช         
วิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตธุรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๕ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม          
และนเหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย                
     [๔๖๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๔         
                   อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ            
                  นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ           
     [๔๖๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทา       
นิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิย         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิย       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนปุาทา         
นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     นเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทา        
นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย        
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยเหตธุรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิย         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยเหตธุรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนปุาทานิย       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั    
     [๔๖๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๗๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรม            
ท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๔๗๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                   สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ         
                  นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ        
     [๔๗๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐ        
สังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๗๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๗๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม         
ท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๔๗๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                  สวิตักกเหตุทุกนสวิตักกนเหตุทุกะ           
     [๔๗๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิาร          
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๗๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๕         
     [๔๗๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม             
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๔๗๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๘         
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                  ปติตติกเหตุทุกนปติตติกนเหตุทุกะ         
     [๔๘๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๔๘๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๘         
     [๔๘๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรม   
ท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     [๔๘๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๘         
                ทัสสนัตติกเหตุทุกนทัสสนัตติกนเหตุทุกะ       
     [๔๘๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนน               
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๘๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๘๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม                
ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๔๘๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกตัติกเหตุทุกะ           
                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ          
     [๔๘๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนทัสส             
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๔๘๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๖         
     [๔๙๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตธุรรม           
ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย     
     [๔๙๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ     ๙          
             อาจยคามิตติกเหตุทุกนอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ      
     [๔๙๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั     
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     [๔๙๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๙๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน              
อาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๙๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                เสกขัตติกเหตุทุกนเสกขัตติกนเหตุทุกะ         
     [๔๙๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเสกขธรรม เกิดข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั              
     [๔๙๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๔๙๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเสกข            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๙๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะ       
     [๕๐๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนปริตตธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๐๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๕๐๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนปริตต           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๐๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ  ๑๔           
           ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ    
     [๕๐๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๐๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ  ๒๑           
     [๕๐๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน          
ปริตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๐๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙          
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                  หนีัตติกเหตุทุกนหีนัตติกนเหตุทุกะ         
     [๕๐๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชหีนธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนหีนธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     [๕๐๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๕๑๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชมัชฌิมธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนหีนธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๑๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
               มิจฉัตตัตติกเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ    
     [๕๑๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๑๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
     [๕๑๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน           
มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๑๕] ในอวิคตปจจยั                มีวาระ     ๙        
            มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ    
     [๕๑๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๑๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๕         
     [๕๑๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน             
มัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๑๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑๓         
               อุปปนนัตติกเหตุทุกนอุปปนนัตติกนเหตุทุกะ    
     [๕๒๐] เหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม          
โดยเหตุปจจยั          
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     เหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม โดย             
เหตุปจจยั   
     เหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และ            
นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม โดยเหตุปจจัย                 
     [๕๒๑] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
                 อตีตัตติกเหตุทุกนอตีตัตติกนเหตุทุกะ        
     [๕๒๒] เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม           
โดยเหตุปจจยั                
     เหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม โดย            
เหตุปจจยั   
     [๕๒๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
            อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ    
     [๕๒๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๒๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒๑         
     [๕๒๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน            
อตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๒๗] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
                 อัชฌัตติกเหตุทุกนอัชฌัตติกนเหตุทุกะ        
     [๕๒๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั   
     [๕๒๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๒       
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     [๕๓๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตต         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๓๑] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๒               
          อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ   
     [๕๓๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณ          
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๓๓] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๓๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน           
อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๕๓๕] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๒               
              สนิทัสสนัตติกเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ   
     [๕๓๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ           
ธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๓๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๓๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม               
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย     
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     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม          
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     [๕๓๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
            สนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ    
     [๕๔๐] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรม             
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปน            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ            
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม        
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๔๑] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๔๒] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอเหตกุธรรม             
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๕๔๓] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                   สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ            
                   นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยตุทุกะ           
     [๕๔๔] ธรรมท่ีไมใชเหตสัุมปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ              
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตต          
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุ       
สัมปยุตตธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๔๕] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖             



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 253 
     [๕๔๖] ธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ            
วิปปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๔๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                    สนิทัสสนัตติกเหตุสเหตุกทุกะ             
                   นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ            
     [๕๔๘] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรมและไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม           
อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุและสเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๕๔๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
     [๕๕๐] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน       
สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๕๑] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                  สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยตุตทุกะ         
                 นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ        
     [๕๕๒] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๕๓] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
     [๕๕๔] ธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปน             
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๕๕๕] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
         สนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ    
     [๕๕๖] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม          
อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั    
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     [๕๕๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๕๘] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม           
อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๕๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                     สนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ              
                    นสนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนทุกะ             
     [๕๖๐] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนธรรม ท่ีไมใชอสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย   
อนิทัสสนธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๖๑] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๙               
            สนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกะ   
     [๕๖๒] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆ             
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมท่ีเปน         
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆ         
ธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๖๓] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
     [๕๖๔] ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม           
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมท่ีเปน          
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆ         
ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั      
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     [๕๖๕] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๕               
               สนิทัสสนัตติกรูปทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปทุกะ   
     [๕๖๖] ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปธรรมท่ีเปน         
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๕๖๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
     [๕๖๘] ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปธรรมท่ีเปน         
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปธรรมท่ีเปนอนิทัสสน     
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม          
ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     [๕๖๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
           สนิทัสสนัตติกโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกนโลกยิทุกะ    
     [๕๗๐] ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม           
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๕๗๑] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
                   สนิทัสสนัตติกเกนจวิิญเญยยทุกะ            
                  นสนิทัสสนัตติกนเกนจวิิญเญยยทุกะ           
     [๕๗๒] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย                
เกนจวิิญเญยยธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย         
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย          
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ    
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     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช            
เกนจวิิญเญยยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีเปนอนิทัสสน        
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย          
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย         
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และเกนจวิิญเญยยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๖ นัย    
     [๕๗๓] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๑๘              
     [๕๗๔] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย                
เกนจนิวิญเญยยธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๗๕] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๑๘              
             สนิทัสสนัตติกอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกะ   
     [๕๗๖] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม                 
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรมท่ีเปนอนิทัสสน       
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๗๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๗๘] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย           
ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช      
ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปน      
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๕๗๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
             สนิทัสสนัตติกสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกะ    
     [๕๘๐] ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม                
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสาสวธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๘๑] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
     [๕๘๒] ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม              
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ท่ีเปน            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ            
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสว            
ธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๘๓] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖      
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                   สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ            
                  นสนิทัสสนัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ           
     [๕๘๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย                
อาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสว                 
สัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช           
อาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปน                
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๕๘๕] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๘๖] ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย                
อาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๘๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                    สนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ               
                   นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกะ              
     [๕๘๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
อาศัยอาสวะและสาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย               
อาสวะและสาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรม             
ท่ีไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวะและสาสว           
ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๘๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๖               
     [๕๙๐] ธรรมท่ีไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอนาสวะและไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม        
อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
 เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆ          
ธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ      
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๙๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ ๓              
                 สนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ          
                นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ         
     [๕๙๒] ธรรมท่ีไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะและอาสวสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะ และอาสวสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
และธรรมท่ีไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย         
ธรรมท่ีเปนอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     [๕๙๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๕๙๔] ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตะ และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใช             
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตะ แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปน                
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๕๙๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 260 
                 สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยตุตสาสวทุกะ          
                นสนิทัสสนัตติกนอาสววิปปยตุตนสาสวทุกะ        
     [๕๙๖] ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆ            
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม               
และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตะ แตไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย           
ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๕๙๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๕๙๘] ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ           
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั ฯลฯ               
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย          
ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตอนาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๕๙๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
            นสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกะ   
     [๖๐๐] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัญโญชน             
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยคันถธรรม ท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโอฆธรรม ท่ีเปน                
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโยคธรรม ท่ีเปน                
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนีวรณธรรม ท่ีเปน            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปรามาสธรรม ท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
           สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ    
     [๖๐๑] ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณ             
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณธรรม                
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสารัมมณ        
ธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๖๐๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๐๓] ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนารัมมณ           
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๖๐๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
              สนิทัสสนัตติกจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกะ   
     [๖๐๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมท่ีเปน         
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมท่ีเปน               
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย       
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     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     [๖๐๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๐๗] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม       
ท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๐๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            สนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกะ    
     [๖๐๙] ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ            
     ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม       
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๑๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                   สนิทัสสนัตติกจติตสัมปยุตตทุกะ            
                  นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยตุตทุกะ           
     [๖๑๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต           
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตต         
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช           
จิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสน       
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๖๑๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                    สนิทัสสนัตติกจติตสังสัฏฐทุกะ            
                   นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ           
     [๖๑๓] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต            
สังสัฏฐธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม        
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ     
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช            
จิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนอนิทัสสน         
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๑๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                   สนิทัสสนัตติกจติตสมุฏฐานทุกะ             
                  นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ           
     [๖๑๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต            
สมุฏฐานธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๑๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
           สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกโนจติตสหภูทุกะ   
     [๖๑๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสหภู           
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๖๑๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                   สนิทัสสนัตติกจติตานุปริวัตติทุกะ         
 
                  นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ        
     [๖๑๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย             
จิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 264 
     [๖๒๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                 สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ        
               นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ       
     [๖๒๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม                
อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๖๒๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
               สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ      
              นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ    
     [๖๒๓] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม            
อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๖๒๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
             สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ    
            นสนิทัสสนัตติกโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ   
     [๖๒๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ        
ธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๒๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
           สนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกะ    
     [๖๒๗] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติก         
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ     
     ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช              
อัชฌัตติกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๖๒๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๒๙] ธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยพาหิรธรรม              
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๓๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๑           
            สนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกะ    
     [๖๓๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๓๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๖๓๓] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย         
ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ            
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย           
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นยั       
     [๖๓๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๘           
           สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ   
     [๖๓๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินน           
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม              
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ     
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช               
อุปาทินนธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     [๖๓๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                  สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ             
                นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ            
     [๖๓๗] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาน             
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๖๓๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                   สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ              
                  นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ            
     [๖๓๙] ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกิเลสธรรม              
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๔๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                  สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ           
                 นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ          
     [๖๔๑] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอทิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย              
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๔๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๔๓] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ          
ธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย         
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 267 
     [๖๔๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                  สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ            
                 นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ           
     [๖๔๕] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย               
ภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๔๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๔๗] ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ          
ธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๔๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ        
                นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ      
     [๖๔๙] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     [๖๕๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๖             
     [๖๕๑] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๕๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ         
                นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ       
     [๖๕๓] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม                
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๖๕๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๖          
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     [๖๕๕] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๕๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            สนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิตกักทุกะ   
     [๖๕๗] ธรรมท่ีไมใชสวติักกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม          
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ท่ีเปน        
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ            
     ธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสวติักก        
ธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๕๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๕๙] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตกักธรรม          
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตกักธรรม ท่ีเปน        
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตกัก        
ธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตกักธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๖๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            สนิทัสสนัตติกสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกนสวจิารทุกะ    
     [๖๖๑] ธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิจารธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๖๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖           
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     [๖๖๓] ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรมท่ีเปน           
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอวจิารธรรม       
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๖๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            สนิทัสสนัตติกสัปปติกทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปติกทุกะ   
     [๖๖๕] ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปติกธรรม        
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปติกธรรม ท่ีเปน      
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ            
     ธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสัปปติก      
ธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปติกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๖๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๖๗] ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปติก           
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปติกธรรม ท่ีเปน      
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปติก      
ธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปติกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๖๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓        
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           สนิทัสสนัตติกปติสหคตทุกนสนทัิสสนัตติกนปติสหคตทุกะ   
     [๖๖๙] ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปติสหคต           
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปติสหคตธรรม              
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ     
     ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชปติ          
สหคตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปติสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๗๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๗๑] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๖๗๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
           สนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกนสนทัิสสนัตติกนสุขสหคตทุกะ    
     [๖๗๓] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขสหคต             
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๖๗๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๗๕] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๖๗๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                   สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ             
                 นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ             
     [๖๗๗] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย                 
อุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคต           
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ   
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     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช            
อุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสน         
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๗๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๗๙] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม          
อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๖๘๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
          สนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกะ    
     [๖๘๑] ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกามาวจรธรรม          
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๘๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๖๘๓] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย        
ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ           
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ี         
ไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม    
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๘๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
            สนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกะ   
     [๖๘๕] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม          
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๘๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๘๗] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย        
ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๖๘๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓     
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            สนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกะ   
     [๖๘๙] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม        
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๙๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๙๑] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย       
ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๙๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
          สนิทัสสนัตติกปริยาปนนทุกนสนทัิสสนิตติกนปริยาปนนทุกะ   
     [๖๙๓] ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปริยา            
ปนนธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๙๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๖๙๕] ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยา           
ปนนธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรม         
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ    
     ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอปริยา      
ปนนธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๙๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
           สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ   
     [๖๙๗] ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม        
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๖๙๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๖๙๙] ธรรมท่ีไมใชอนยิยานิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยยานิก          
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย      
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     [๗๐๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
               สนิทัสสนัตติกนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยตทุกะ   
     [๗๐๑] ธรรมท่ีไมใชนยิตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยตธรรมท่ีเปน         
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๐๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๗๐๓] ธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยตธรรมท่ี           
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๗๐๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            สนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกะ    
     [๗๐๕] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสอุตตรธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๗๐๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๐๗] ธรรมท่ีไมใชอนตุตรธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุตตรธรรม            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๗๐๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
              สนิทัสสนัตติกสรณทุกนสนิทัสสนัตติกนสรณทุกะ     
     [๗๐๙] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสรณธรรมท่ีเปน           
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๑๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๗๑๑] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรณธรรมท่ีเปน           
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๑๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร          



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 274 
     [๗๑๓] อรณธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรณธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั               
     อนุโลมก็ดี ปจจนยีะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนยีานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ใน          
กุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น.               
                  อนุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน จบ.             
                    อนุโลมปจจนียติกัตติกปฏฐาน             
              กุสลัตติกเวทนาตติกนกุสลัตติกนเวทนาตติกะ       
     [๗๑๔] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ               
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั มี ๕ นัย         
     [๗๑๕] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนาย           
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม       
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั มี ๕ นัย         
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     [๗๑๖] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๑๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
           ในอารัมมณปจจยั              มี  "  ๙            
           ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๑๓           
     [๗๑๘] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๗๑๙] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ     
ปจจัย มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม       
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั       
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     ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน         
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย    
     [๗๒๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๑๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "  ๙    
     [๗๒๑] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย มีวาระ ๙    
     [๗๒๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั มีวาระ ๙    
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน          
กับปฏิจจวาร   
     [๗๒๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย       
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล โดยเหตุปจจยั ฯลฯ               
           ในอารัมมณปจจยั                    มีวาระ ๑๘     
                      ปญหาวารพึงใหพิสดาร   
     [๗๒๔] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย         
สัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตต        
ธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ             
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนาย     
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
           ในอารัมมณปจจยั              มี  "  ๖            
           ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๘        
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     [๗๒๖] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย           
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยทุกขายเวทนายสัมป           
ยุตตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวท       
นายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน     
ไมใชเพราะเหตุปจจัย        
     [๗๒๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๓      
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร           
     [๗๒๘] ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอทุกขม           
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนท่ีกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๗๒๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
           พึงใหพสิดารทุกวาร    
               กุสลัตติกวิปากัตติกนกุสลัตติกนวิปากัตติกะ    
     [๗๓๐] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยวปิากธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๓๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๓๒] ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยวิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
อาศัยวิปากธัมมธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกศุล อาศัยวิปากธัมมธรรม ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล   
อาศัยวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๗๓๔] ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยเนววิปากนวิปาก          
ธัมมธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม        
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิาก     
ธัมมธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     [๗๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                   กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานยิัตติกะ          
                 นกสุลัตติกนอุปาทาทินนุปาทานิยัตติกะ        
     [๗๓๖] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานยิธรรม       
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอุปาทินนปุาทานิยธรรมท่ีเปน     
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิย     
ธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     [๗๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๓๘] อุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนปุาทา      
นิยธรรมท่ีไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจยั    
     อนุปาทินนปุาทานิยธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม     
ท่ีไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย    
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     อนุปาทินนปุาทานิยธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม     
ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย         
     ในอกุศลธรรม มี ๓ นัย    
     ในอัพยากฤต อนุปาทินนุปาทานิยธรรม มี ๓ นัย เหมือนกัน ฯลฯ    
     [๗๓๙] ธรรมท่ีไมใชอนปุาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิย        
ธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ี       
เปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     [๗๔๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                 นกสุลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ       
                  กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ        
     [๗๔๑] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก    
ธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๗๔๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๔๓] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเล     
สิกธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๗๔๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๗๔๕] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐ        
สังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิ    
เลสิกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั      
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     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิ   
เลสิกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิ    
เลสิกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั   
     [๗๔๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๗๔๗] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิ      
เลสิกธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม    
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย           
     [๗๔๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
              กุสลัตติกสวิตักกัตติกนกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ    
     [๗๔๙] ธรรมท่ีไมใชสวติักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมท่ีเปน      
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๕๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
           ในกุศล                     มี  "  ๕              
           ในอกุศล                    มี  "  ๕              
           ในอัพยากฤต                 มี  "  ๓              
     [๗๕๑] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักวจิารมัตตธรรม ท่ีไมใชกศุล อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม       
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๕๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
     [๗๕๓] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวจิารธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม ท่ีเปน     
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  มี ๓ นัย    
     [๗๕๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ  ๖         
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                 กุสลัตติกปติตติกนกุสลัตติกนปติตติกะ      
     [๗๕๕] ธรรมท่ีไมใชปตสิหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยปติสหคตธรรม ท่ีเปนกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๗๕๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
     [๗๕๗] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสุขสหคตธรรม ท่ีเปนกุศล             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
     [๗๕๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
     [๗๕๙] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ท่ี             
เปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย   
     [๗๖๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
               กุสลัตติกทัสสนัตติกนกุสลัตตินนทัสสนัตติกะ    
     [๗๖๑] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ             
ธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๗๖๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๖๓] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม            
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๖๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๖๕] ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัย               
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๖๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ         
                นกสุลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ        
     [๗๖๗] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยทัสสเนนปหา            
ตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๗๖๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๖๙] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพ          
เหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๗๗๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๗๑] ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัย              
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๗๗๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๗๓] ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต                
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๗๗๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            กุสลัตติกอาจยคามิตติกนกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ   
     [๗๗๕] ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอาจยคามิธรรม ท่ีเปนกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๗๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๗๗๗] ธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยอปจยคามิธรรม ท่ีเปนกุศล            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๗๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๗๙] ธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยเนวาจย             
คามินาปจยคามิธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๘๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
               กุสลัตติกเสกขัตติกนกุสลัตติกนเสกขัตติกะ      
     [๗๘๑] ธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยเสกขธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มูล ๒ มี ๖ นัย   
     [๗๘๒] ธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอเสกขธรรมท่ีเปนอัพยากฤต              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๗๘๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๘๔] ธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยเนวเสกขานา              
เสกขธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๗๘๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
               กุสลัตติกปริตตัตติกนกุสลัตติกนปริตตัตติกะ    
     [๗๘๖] ธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๘๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๘๘] ธรรมท่ีไมใชมหคัคตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยมหัคคตธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๘๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๗๙๐] ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอัปปมาณธรรม ท่ีเปนกุศล             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๙๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
          กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ   
     [๗๙๒] ธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรม ท่ี             
เปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๙๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๗๙๔] ธรรมท่ีไมใชมหคัคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกศุล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม               
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๙๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๗๙๖] ธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม             
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๙๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖      
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                 กุสลัตติกหีนัตติกนกุสลัตติกนหนีัตติกะ      
     [๗๙๘] ธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยหนีธรรม ท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๙๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๐๐] ธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๐๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๐๒] ธรรมท่ีไมใชปณตีธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยปณีตธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๐๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
              กุสลัตติกมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ    
     [๘๐๔] ธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีเปน        
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๐๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๐๖] ธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปน          
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๐๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๐๘] ธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต อาศัยอนิยตธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๐๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
           กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ   
     [๘๑๐] ธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยมัคคารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๑๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖       
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     [๘๑๒] ธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยมัคคเหตุกธรรม ท่ีเปนกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๑๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๑๔] ธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยมัคคาธิปติธรรม ท่ีเปนกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๑๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
              กุสลัตติกอุปปนนัตติกนกุสลัตติกนอุปปนนัตติกะ    
     [๘๑๖] อนปุปนนธรรม ท่ีเปนกุศล เปนปจจยัแกธรรม ท่ีไมใชอนุปปนนธรรม                
ท่ีไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย   
     [๘๑๗] ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ ๖            
           อุปาทิธรรมก็เหมือนกบัอนุปปนนธรรม                
                กุสลัตติกอตีตัตติกนกุลัตติกนอตีตัตติกะ      
     [๘๑๘] อตีตธรรมท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม ท่ีไมใชกุศล โดย        
อารัมมณปจจยั                
     [๘๑๙] ในอารัมมณปจจยั             มีวาระ ๖             
           อนาคตธรรมก็เหมือนกับอตีตธรรม    
           กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ   
     [๘๒๐] ธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรม ท่ีเปน           
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๒๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๘๒๒] ธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนาคตารัมมณธรรม                 
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๒๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๘๒๔] ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยปจจุปปนนารัมมณ          
ธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     [๘๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
         กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ    
     [๘๒๖] ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชกศุล อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม             
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๘๒๘] ธรรมท่ีไมใชพหทิธารัมมณธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยพหิทธารัมมณธรรม                 
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๒๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
             กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ    
     [๘๓๐] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช   
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย      
     [๘๓๑] ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ ๖            
           พึงกระทําหัวขอปจจยัใหปรากฏท้ัง ๓ นัย           
     [๘๓๒] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปฏิฆ             
ธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปน       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ       
ธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๓๔] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ            
ธรรม ท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม              
ท่ีเปนกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ       
ธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม              
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
ท่ีเปนอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ       
ธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม              
ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ       
ธรรม ท่ีไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
ท่ีเปนกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย       
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปน       
อกุศล และอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย              
     [๘๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๕           
              เวทนาตติกกุสลัตติกนเวทนาตติกนกุสลัตติกะ       
     [๘๓๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล          
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน      
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล         
ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช    
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช    
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช     
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช     
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม       
อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย      
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกศุล         
ท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย    
     [๘๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๔           
     [๘๓๘] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน            
อกุศล ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย    
     อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
มี ๗ นัย    
     อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
                       รวมเปนวาระ ๒๑     
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     [๘๓๙] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรม            
ท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ   
     สําหรับบทท่ีวา อัพยากตธรรมเกิดข้ึน บทเดียวเทานัน้ มีหัวขอปจจยั ๓ เม่ือเปล่ียน      
แปลงไปตามแนวเวทนา ไดหัวขอปจจัย ๒๑ พึงแจกตามมูล คือ ทุกขายเวทนายสัมปยุตต                
อัพยากตมูล ๑ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตมูล ๑                
               วิปากัตติกกุสลัตติกนวิปากัตติกนกุสลัตติกะ    
     [๘๔๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล ท่ีเปน           
วิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๔๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๔๒] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล ท่ีเปน         
วิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๔๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๔๔] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน          
อัพยากฤต ท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๔๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                   อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ          
                  นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ         
     [๘๔๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปน            
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั     
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปน               
อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๘๔๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๔๘] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปน          
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
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     [๘๔๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๕๐] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม            
ท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๘๕๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
                  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ        
                 นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ       
     [๘๕๒] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปน         
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนอสังกลิิฏฐ    
อสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย          
     [๘๕๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๕๔] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปน       
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย            
     [๘๕๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
              สวิตักกัตติกกุสลัตติกนสวิตกักัตติกนกุสลัตติกะ    
     [๘๕๖] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสวิตกักสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนสวิตกัก       
สวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิาร     
มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๕           
     [๘๕๘] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชสวติักกสวจิารธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปน             
สวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๕๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
                 ปติตติกกุสลัตติกนปติตติกนกุสลัตติกะ      
     [๘๖๐] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั     
                      เหมือนกับเวทนาตติกะ   
                            ฯลฯ   
             สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ    
     [๘๖๑] ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปน             
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสน          
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช         
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๖๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๖๓] ธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปน           
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสน        
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใช       
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ                
เหตุปจจยั   
     [๘๖๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๖๕] ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม             
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปน            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย       
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     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต           
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๖๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
           สนิทัสสนัตติกเวทนาตติกนสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ   
     [๘๖๗] ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     [๘๖๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๖๙] ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม              
อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๘๗๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๗๑] ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ            
ธรรม อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     [๘๗๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
            สนิทัสสนัตติกวิปากตัติกนสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ   
     [๘๗๓] ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธรรม              
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๘๗๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๗๕] ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธัมม         
ธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
     [๘๗๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๗๗] ธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย          
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๗๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓          
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                 สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานยิัตติกะ        
                 นนทัิสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ       
     [๘๗๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
อุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๘๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๘๑] ธรรมท่ีไมใชอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๘๘๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                 สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ     
                นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ    
     [๘๘๓] ธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย         
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๘๘๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๘๕] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย        
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๘๘๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๘๗] ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๘๘๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
            สนิทัสสนัตติกสวิตักกัตตินสนิทัสสนัตติกนสวิตกักัตติกะ    
     [๘๘๙] ธรรมท่ีไมใชสวติักกสวจิารธรรม ท่ีไมใชอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย               
สวิตักกสวจิารธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๙๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๙๑] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักวจิารมัตตธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
อวิตักกวิจารมตัตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๘๙๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๘๙๓] ธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวจิารธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย               
อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๙๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                            ฯลฯ   
                  สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ          
                 นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ         
     [๘๙๕] อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม มี ๖ นัย    
     [๘๙๖] ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย                 
พหิทธารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ           
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ           
ธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ    
     ธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช            
พหิทธารัมมณธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสน         
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๙๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
           ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๖            
                      ปญหาวารพึงใหพิสดาร   
                  อนุโลมปจจนียติกัตติกปฏฐาน จบ.    
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                    อนุโลมปจจนียทุกทุกปฏฐาน               
               เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ          
     [๘๙๘] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ท่ีเปน         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๙๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
           ในอารัมมณปจจยั              มี  "  ๑            
           ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๕            
     [๙๐๐] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุ         
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     [๙๐๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๑      
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี  "  ๓      
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี  "  ๓      
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร         
     [๙๐๒] สเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปน          
นเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั      
     [๙๐๓] สเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปน          
นเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
     สเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุ       
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั       
     สเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม       
และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
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     สเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม     
โดยอารัมมณปจจัย             
     สเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม      
โดยอารัมมณปจจัย             
     สเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม      
และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๙๐๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
           ในอารัมมณปจจยั              มี  "  ๖            
           ในอธิปติปจจัย                มี  "  ๒           
           ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๕            
                      ปญหาวารพึงใหพิสดาร   
     [๙๐๕] ธรรมท่ีไมใชอเหตุธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอเหตกุธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๙๐๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๔            
            เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ    
     [๙๐๗] ธรรมท่ีไมใชเหตสัุมปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม             
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย           
                       เหมือนกับสเหตุกะ    
     [๙๐๘] ธรรมท่ีไมใชเหตวุปิปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยเหตุวปิปยุตตธรรม            
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปน         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                 
     [๙๐๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๔             
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             เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ    
     [๙๑๐] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีเปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๑๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
     [๙๑๒] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีเปนธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม         
อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     [๙๑๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
         เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยตุตทุกนเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ    
     [๙๑๔] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย          
ธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๙๑๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
     [๙๑๖] ธรรมท่ีไมใชเหตวุปิปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม             
อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยตุตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     [๙๑๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
            เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ   
     [๙๑๘] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรม            
ท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๑๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
     [๙๒๐] ธรรมท่ีไมใชเหตธุรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตธุรรม อาศัยธรรม           
ท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๙๒๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
               เหตุทุกสัปปจจยทุกนเหตุทุกนสัปปจจยทุกะ      
     [๙๒๒] อัปปจจยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม             
ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ     
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     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั.            
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปจจย     
ธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ               
     [๙๒๓] ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ ๓            
     อสังขตธรรม ก็เหมือนกับอัปปจจยธรรม ฯลฯ                 
               เหตุทุกสนิทัสสนทุกนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ      
     [๙๒๔] สนทัิสสนธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม             
ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั              
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใช              
สนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั            
     [๙๒๕] ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ ๓            
     [๙๒๖] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรมท่ีเปน             
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกะ       
     [๙๒๘] ธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมท่ีเปน               
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๒๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
     [๙๓๐] ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเหตุธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๓๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                   เหตุทุกรูปทุกนเหตุทุกนรูปทุกะ          
     [๙๓๒] ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยรูปธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๙๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๓๔] ธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอรูปธรรมท่ีเปนเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 เหตุทุกโลกิยทุกนเหตุทุกนโลกิยทุกะ          
     [๙๓๖] ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยโลกิยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๓๘] ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรธรรมท่ีเปน               
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๓๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
           เหตุทุกเกนจวิิญเญยยทุกนเหตุทุกนเกนจวิิญเญยยทุกะ   
     [๙๔๐] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม            
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๔๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๔๒] ธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม            
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๔๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
                 เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ           
     [๙๔๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๔๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๙๔๖] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
อาสวธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๙๔๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕        
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                 เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ            
     [๙๔๘] ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยสาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๔๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๕๐] ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอนาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๕๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
           เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวสัมปยตุตทุกะ   
     [๙๕๒] ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม            
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๕๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๕๔] ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยอาสววิปปยตุตธรรม            
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๕๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ         
     [๙๕๖] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีเปนอาสวะ และสาสวธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๙๕๘] ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชนเหตุ           
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     [๙๕๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
       เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
     [๙๖๐] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม                
อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะ และอาสวสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๙๖๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓       
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     [๙๖๒] ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตะ และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใช             
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๖๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
                   เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ              
                 นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ             
     [๙๖๔] ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย             
ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตะ สาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั เหมือน         
กับโลกิยธรรม                 
     [๙๖๕] ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย              
ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตะ อนาสวธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม                
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม                
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตะ                 
อนาสวธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๙๖๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
          เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกนเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ   
     [๙๖๗] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม ท่ีเปน              
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๖๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
             เหตุทุกคันถโคจฉกทุกนเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกะ     
     [๙๖๙] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยคันถธรรมท่ีเปนเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๙         
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             เหตุทุกโอฆโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ       
     [๙๗๑] ธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยโอฆธรรมท่ีเปนเหตุธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๕         
             เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกะ       
     [๙๗๓] ธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยโยคธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๕         
            เหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกนเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกะ    
     [๙๗๕] ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยนีวรณธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
          เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกนเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ    
     [๙๗๗] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยปรามาสธรรมท่ีเปน               
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๗๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
               เหตุทุกสารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ        
     [๙๗๙] ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสารัมมณธรรมท่ีเปน               
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๘๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
     [๙๘๑] ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยอนารัมมณธรรมท่ีเปน           
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๘๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓        
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                  เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ          
     [๙๘๓] ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยจิตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๘๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
     [๙๘๕] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
จิตตธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๙๘๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
                เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ         
     [๙๘๗] ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยเจตสิกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๘๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
     [๙๘๙] ธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยอเจตสิกธรรมท่ีเปน             
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๙๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
            เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ    
     [๙๙๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม            
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๙๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
     [๙๙๓] ธรรมท่ีไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม          
 
 ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๙๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
             เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ   
     [๙๙๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม              
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
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     ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปน          
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                 
     [๙๙๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๖         
            เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ   
     [๙๙๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม              
ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๙๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ     ๓         
     [๙๙๙] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม          
ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๐๐] ในเหตุปจจยั               มีวาระ     ๓         
               เหตุทุกจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกะ     
     [๑๐๐๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม ท่ีเปน           
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๐๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓         
     [๑๐๐๓] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม            
ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๐๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓         
           เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ    
     [๑๐๐๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติ        
ธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๑๐๐๖] ในเหตุปจจยั               มีวาระ     ๓         
     [๑๐๐๗] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย         
ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๑๐๐๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓      
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                   เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ            
                 นเหตุทุกโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ           
     [๑๐๐๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตต                
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๑๐] ในเหตุปจจยั               มีวาระ     ๓         
     [๑๐๑๑] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย      
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๑๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓         
                 เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ          
                นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ        
     [๑๐๑๓] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยจิตต            
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๑๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓         
     [๑๐๑๕] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม        
อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๑๖] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
               เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ     
              นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ   
     [๑๐๑๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย          
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๑๐๑๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๐๑๙] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชนเหตุ    
ธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั            
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     [๑๐๒๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                            ฯลฯ   
                      พึงจําแนกนยัใหพิสดาร   
         เหตุทุกทสัสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ    
     [๑๐๒๑] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยทัสสเนน                 
ปหาตัพพธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๑๐๒๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๐๒๓] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย          
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
เหมือนกนั   
                  เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ            
                 นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ           
     [๑๐๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกนั                 
     [๑๐๒๕] ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม           
อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     [๑๐๒๖] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ ฯลฯ      
                  เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ             
     [๑๐๒๗] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และ                 
สรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๑๐๒๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓       
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     [๑๐๒๙] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุ             
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๓๐] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุ             
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใช               
นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๓๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ         
     [๑๐๓๒] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปน                
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยเหตธุรรม ท่ีเปนอเหตุกธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยัมี ๓ นัย   
     [๑๐๓๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๖          
     [๑๐๓๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตธุรรมท่ีเปน               
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๓๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
            เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ    
     [๑๐๓๖] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปน          
เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเหตุวิปปยตุต     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๐๓๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๖          
     [๑๐๓๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีเปน        
เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๓๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓        
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             เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ    
     [๑๐๔๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปน           
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๔๑] ในปจจยั มีวาระ ๑    
     [๑๐๔๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัย            
นเหตุธรรม ท่ีเปนสเหตุธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๔๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
         เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ    
     [๑๐๔๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม             
ท่ีเปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๔๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
     [๑๐๔๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชนเหตุวิปปยตุตธรรม และไมใชนเหตุธรรม           
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๑๐๔๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
               สัปปจจยทุกเหตุทุกนสัปปจจยทุกนเหตุทุกะ      
     [๑๐๔๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๔๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
     [๑๐๕๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยนเหตธุรรมท่ีเปน             
สัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๕๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
                  สังขตทุกะกเ็หมือนกับสัปปจจยทุกะ          
                 สนิทัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ     
     [๑๐๕๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยเหตธุรรม ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๑๐๕๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๐๕๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีเปน            
อนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๕๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
                สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ       
     [๑๐๕๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๕๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๐๕๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน              
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๕๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
                   รูปทุกเหตุทุกนรูปทุกนเหตุทุกะ          
     [๑๐๖๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอรูปธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๖๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
     [๑๐๖๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชรูปธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนรูปธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรูปธรรม อาศัยนเหตุธรรม ท่ีเปนอรูปธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๖๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                 โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ          
     [๑๐๖๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ท่ีเปนโลกิยธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั มี ๓ นัย       
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     [๑๐๖๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
     [๑๐๖๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน              
โลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั                 
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชโลกิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๐๖๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
           เกนจวิญิเญยยทุกเหตุทุกนเกนจวิิญเญยยทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๐๖๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยย           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเกนจิวญิเญยยธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเกนจิวญิเญยยธรรม และ           
เหตุธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
     [๑๐๖๙] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๙          
     [๑๐๗๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยนเหตุธรรม                
ท่ีเปนเกนจิวญิเญยยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๑๐๗๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๙          
                 อาสวทุกเหตุทุกโนอาสวทุกนเหตุทุกะ           
     [๑๐๗๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม และเหตุธรรมท่ีไมใช          
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     [๑๐๗๓] ในปจจยัท้ังปวง            มีวาระ    ๕     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 311 
     [๑๐๗๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรม           
ท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๗๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๕          
                 สาสวทุกเหตุทุกนสาสวทุกนเหตุทุกะ            
     [๑๐๗๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสาสวธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๑๐๗๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
                        เหมือนโลกิยทุกะ    
           อาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๐๗๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยตุตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตต           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาสววปิปยุตตธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และ           
เหตุธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย    
     [๑๐๗๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๙          
     [๑๐๘๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวสัมปยตุตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน         
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาสว           
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย             
     [๑๐๘๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
             อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะ        
     [๑๐๘๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม   
ท่ีเปนอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
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     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสาสวธรรม            
แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั         
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม             
และเหตุธรรมท่ีเปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั                
     [๑๐๘๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๕          
     [๑๐๘๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสว           
ธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม และสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๘๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๕          
                   อาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ              
                  นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ             
     [๑๐๘๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม             
ท่ีเปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน             
อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๐๘๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
     [๑๐๘๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใช        
อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม       
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
มี ๓ นัย    
     [๑๐๘๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
                   อาสววิปปยตุตสาสวทุกเหตุทุกะ              
                 นอาสววิปปยตุตนสาสวทุกนเหตุทุกะ             
     [๑๐๙๐] นเหตุธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม              
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
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     นเหตุธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน              
อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๐๙๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ   ๔           
     [๑๐๙๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม              
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม อาศัยนเหตุ          
ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตอนาสวธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๐๙๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
               ฉโคจกทุกนเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ          
     [๑๐๙๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     นเหตุธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม อาศัยเหตธุรรมท่ีเปนโอฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     นเหตุธรรมท่ีไมใชโยคธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนโยคธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     นเหตุธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๙๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
               สารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกนเหตุทุกะ       
     [๑๐๙๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๙๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓   
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     [๑๐๙๘] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน              
สารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม         
และนเหตุธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๙๙] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
                  จิตตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ          
     [๑๑๐๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๐๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
     [๑๑๐๒] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนจิตตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๐๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ         
     [๑๑๐๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๑๐๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๑๐๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยนเหตธุรรมท่ีเปน              
เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๐๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
            จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ    
     [๑๑๐๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยตุตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยตุต           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๐๙] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
                            ฯลฯ    
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             จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๑๑๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
      [๑๑๑๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
            จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๑๑๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน             
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๑๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
               จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภทุูกนเหตุทุกะ     
     [๑๑๑๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๑๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                     จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ             
                   โนจิตตานุปริวตัติทุกนเหตุทุกะ            
     [๑๑๑๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวตัติธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติ     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๑๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ            
                 โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ           
     [๑๑๑๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใชจิตต           
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๑๑๙] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
                 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ          
                โนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ        
     [๑๑๒๐] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปน              
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 316 
     [๑๑๒๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
               จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ     
              โนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๑๒๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรม              
ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๒๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
               อัชฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ    
     [๑๑๒๔] นเหตุธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น             
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๑๒๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๑๒๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน            
อัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๒๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
                อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกนเหตุทุกะ         
     [๑๑๒๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทา        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๒๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
     [๑๑๓๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทา        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๓๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓          
               อุปาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ      
     [๑๑๓๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอุปาทินนธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั      
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     [๑๑๓๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
     [๑๑๓๔] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปน             
อุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย              
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๑๓๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
              ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ       
     [๑๑๓๖] นเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยนเหตธุรรมท่ีเปนอุปาทานธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
         ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ    
     [๑๑๓๗] นเหตุธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนน              
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย              
     นเหตุธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใช              
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั        
     [๑๑๓๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
     [๑๑๓๙] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม               
ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม        
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     [๑๑๔๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
        ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ   
     [๑๑๔๑] นเหตุธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนภาวนาย                
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๑๑๔๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔          
     [๑๑๔๓] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม               
ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชภาวนาย       
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๔๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกะ            
                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทกุนเหตุทุกะ            
     [๑๑๔๕] นเหตุธรรม ท่ีไมใชอนิทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม   
ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย.    
     นเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใช        
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั            
                   ในหัวขอปจจัยท้ังปวง มี ๓ นยั           
     [๑๑๔๖] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม           
อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใช       
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๑๔๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
                            ฯลฯ   
                  สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะ             
     [๑๑๔๘] นเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     นเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     [๑๑๔๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔         
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     [๑๑๕๐] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมท่ีเปนสรณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
    ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตธุรรมท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๑๕๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
                สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ           
     [๑๑๕๒] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปน                
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๑๕๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
     [๑๑๕๔] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยอเหตกุธรรมท่ีเปนสรณ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๑๕๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
            สรณนทุกเหตุสัมปยตุตทุกนสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ   
     [๑๑๕๖] ธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม           
ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๑๕๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
                      เหมือนกับสเหตุกทุกะ   
             สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ      
     [๑๑๕๘] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัย               
ธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
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     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน            
เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     [๑๑๕๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
     [๑๑๖๐] ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรณ          
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชสเหตุธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัย         
ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     [๑๑๖๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ    ๓          
         สรณทุกเหตุเหตุสัมปยตุตทุกนสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ   
     [๑๑๖๒] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตวุิปปยตุตธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม               
อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยตุตธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
                     เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ                
            สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ     
     [๑๑๖๓] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัย               
ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
เหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั                
     [๑๑๖๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒          
     [๑๑๖๕] ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัย               
ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม ท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๑๖๖] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑          
                 สรณทุกจฬูันตรทุกนสรณทุกจฬูันตรทุกะ         
     [๑๑๖๗] อัปปจจยธรรมท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม              
ท่ีไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
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     อสังขตธรรมท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม        
โดยอารัมมณปจจัย             
     สนิทัสสนธรรมท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใช           
อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย     
     เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ          
                 สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ             
     [๑๑๖๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม          
            ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม          
            ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม และ      
            ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม          
     อาศัยอาสวธรรมท่ีเปนสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม        
ท่ีเปนสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย   
                 สรณทุกสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ              
     [๑๑๖๙] ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสาสวธรรมท่ีเปนอรณ                
ธรรม ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยอนาสวธรรมท่ีเปนอรณธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
                ในปจจัยท้ังปวง พึงใหพิสดารโดยวิธีนี ้     
                            ฯลฯ   
               สรณทุกสารัมมณทุกนสรณทุกนสารัมมณทุกะ          
     [๑๑๗๐] ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมท่ีเปน              
สรณธรรม ฯลฯ   
     ธรรมท่ีไมใชสารัมมณปจจัย ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม ฯลฯ        
                            ฯลฯ    
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         สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
     [๑๑๗๑] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยทัสสเนน                 
ปหาตัพพธรรมท่ีเปนสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยธรรม               
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอรณธรรม ฯลฯ              
                            ฯลฯ   
                สรณทุกสอุตตรทุกนสรณทุกนสอุตตรทุกะ           
     [๑๑๗๒] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยสอุตตรธรรมท่ีเปน                
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม อาศัยอนุตตรธรรมท่ีเปนอรณธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
               สหชาตวารก็ดี ปญหาวารกด็ี พึงใหพิสดาร       
                  อนุโลมปจจนียทุกทุกปฏฐาน จบ.             
                      ปจจนยีานุโลมติกปฏฐาน                
 
                        นกุสลัตติกกสุลัตติกะ                 
     [๑] ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอกุศล ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒   
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนวิบากอัพยากฤต และกิริยา             
อัพยากฤต    
     ธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๓ นัย        
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     [๒] ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต  อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     [๓] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั     
     [๔] ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๕] ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรม                
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย         
     [๖] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๗] ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั          
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     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
     ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
     ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
     ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน             
เพราะอารัมมณปจจยั           
     ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน             
เพราะอารัมมณปจจยั           
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน             
เพราะอารัมมณปจจยั           
     [๘] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ    ๑๘         
         ในอารัมมณปจจยั               มี "       ๙         
         ในอธิปติปจจัย                 มี "      ๑๘        
         ในอวิคตปจจัย                 มี "      ๑๘         
     [๙] ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย ฯลฯ         
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน ไมใช      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐] ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน ไมใชเพราะ   
อารัมมณปจจยั ฯลฯ            
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน ไมใช      
เพราะอารัมมณปจจยั           
     [๑๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย            มีวาระ    ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั         มี "      ๖     
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          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           มีวาระ    ๑๘   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย            มี "      ๖    
     [๑๒] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กบัเหตุปจจยั มีวาระ ๖   
     [๑๓] ในอารัมมณปจจยั กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั มีวาระ ๖   
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร         
     [๑๔] ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๕ นัย          
     ธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย            
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นยั      
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     ธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๕ นัย          
     [๑๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๖         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๓         
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖         
     [๑๖] ในสังสัฏฐวาร ในเหตุปจจัย             มีวาระ    ๙ ฯลฯ   
                     ในอวิคตปจจัย            มี "      ๙ ฯลฯ   
     [๑๗] ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอกุศล โดยเหตุปจจัย    
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ีเปนอัพยากฤต โดย            
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกุศล โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต โดยเหตุปจจัย มี ๕ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอกุศล โดย          
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกุศล โดย          
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต โดย          
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     [๑๘] ธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นยั            
     ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย      
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกุศล โดย           
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอกุศล โดย          
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต           
โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกุศล โดย          
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอกุศล โดย         
อารัมมณปจจยั                
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต          
โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย     
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     ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกุศล โดย              
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย       
     [๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๘         
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๑๘         
          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๒๓        
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๒         
                      ปญหาวารพึงใหพิสดาร   
                     นเวทนาตติกเวทนาตติกะ   
     [๒๐] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๑] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน           
 เพราะเหตุปจจัย              
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๒] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย               
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
                            ฯลฯ   
     [๒๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๑         
          ในอธิปติปจจัย                มี "      ๒๑        
          ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๑         
                      นวิปากัตติกวปิากัตติกะ                
     [๒๔] วิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย           
     วิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั  มี ๓ นยั         
     เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั              
     วิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
มี ๕ นัย    
     [๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๒         
              นอุปาทินนุปาทานยิัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ   
     [๒๖] อนุปาทินนุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     อนุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั มี ๕ นัย          
     อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     อนุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใช         
อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
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     อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใช         
อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     อนุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใช         
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั     
     [๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๑๘         
             นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ   
     [๒๘] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั     
     สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๘         
                     นสวิตักกัตติกสวิตักกัตติกะ             
     [๓๐] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั   
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
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     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
มี ๗ นัย    
     [๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๔๙         
                        นปติตติกปตติติกะ   
     [๓๒] ปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
มี ๔ นัย    
     สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นยั           
     อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     ปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๔ นัย      
     [๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๘         
                      นทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ                
     [๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั              
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั   
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน             
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหา   
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ มี ๕ นัย    
     [๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๑๘     
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          นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ    
     [๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒๖         
                   นอาจยคามิตติกอาจยคามิตติกะ               
     [๓๘] อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
มี ๑๘ นัย   
                      นเสกขัตติกเสกขัตติกะ   
     [๓๙] อเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑๘ นัย          
                      นปริตตัตติกปริตตัตติกะ                
     [๔๐] ปริตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒๒ นัย         
                 นปริตตารัมมณัตติกปริตตารัมมณัตติกะ         
     [๔๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั มี ๑๓ นัย         
                         นหีนัตติกหนีัตติกะ   
     [๔๒] มัชฌิมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑๘ นยั          
                     นมิจฉัตตัตติกมิจฉัตตัตติกะ             
     [๔๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั มี ๑๘ นัย         
                  นมัคคารัมมณัตติกมัคคารัมมณัตติกะ          
     [๔๔] มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
มี ๑๐ นัย   
                     นอุปปนนัตติกอุปปนนัตติกะ             
     [๔๕] ธรรมท่ีไมใชอนุปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยเหตุปจจยั    
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     ธรรมท่ีไมใชอุปาทิธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม         
โดยเหตุปจจยั                
     [๔๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓          
                       นอตีตัตติกอตตีัตติกะ                 
     [๔๗] ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยเหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม           
โดยเหตุปจจยั                
     [๔๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๓          
                  นอตีตารัมมณัตติกอตีตารัมมณตัติกะ          
     [๔๙] อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
มี ๓ นัย    
     อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตรัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
มี ๒ นัย    
     ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ            
เหตุปจจยั   
     อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
มี ๓ นัย    
     [๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๕         
                     นอัชฌัตตัตติกอัชฌัตตัตติกะ             
     [๕๑] พหิทธาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
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     อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย           
     [๕๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๒          
               นอัชฌัตตารัมมณัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ       
     [๕๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ             
เหตุปจจยั มี ๒ นัย          
     พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
มี ๒ นัย    
     [๕๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๖          
                   นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนนัตติกะ            
     [๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั              
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    
อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย   
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั    
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     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั   
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
     [๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓๕         
                      ปญหาวารพึงใหพิสดาร   
                   ปจจนยีานุโลมติกปฏฐาน จบ.               
                     ________________________    
                     ปจจนยีานุโลมทุกปฏฐาน                 
                        นเหตุทุกเหตุทุกะ   
     [๕๗] เหตธุรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     เหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๙          
          ในอารัมมณปจจยั              มี "      ๙           
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          ในอวิคตปจจัย                มีวาระ    ๙          
          สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร            
                      นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ   
     [๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     อเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     อเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     สเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     อเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใช                
อเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                
     [๖๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                  นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ          
     [๖๑] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     [๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                   นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ             
     [๖๓] เหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 336 
     [๖๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
               นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ     
     [๖๕] เหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุ           
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                  นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ            
     [๖๗] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชสเหตุกธรรม เกดิข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                     นสัปปจจยทุกสัปปจจยทุกะ               
     [๖๙] สัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     [๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑          
                       นสังขตทุกสังขตทุกะ   
     [๗๑] สังขตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๗๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๑          
                     นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ               
     [๗๓] สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย             
     อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนทัิสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๓          
     [๗๕] ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนธรรม โดยเหตุปจจยั                
     [๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓          
     [๗๗] ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย             
     ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
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                      นสัปปฏิฆทุกสัปปฏิฆทุกะ                
     [๗๘] สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                         นรูปทุกรูปทุกะ   
     [๘๐] รูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                       นโลกิยทุกโลกิยทุกะ   
     [๘๒] โลกยิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     โลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     โลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม และธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๕           
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                 นเกนจิวิญเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ           
     [๘๔] เกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     [๘๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๙          
                       นอาสวทุกอาสวทุกะ    
     [๘๖] อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มีวาระ ๓          
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ   
ปจจัย    
     อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๘๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๙          
                       นสาสวทุกสาสวทุกะ    
     [๘๘] สาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     อนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
มี ๓ นัย    
     สาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั                
     สาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
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     [๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๕          
                 นอาสวสัมปยุตตทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ           
     [๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั   
     [๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
                   นอาสวสาสวทุกอาสวสาสวทุกะ                 
     [๙๒] อาสวะและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม   
 
 เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
             นอาสวอาสวสัมปยตุตทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ       
     [๙๔] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมและไมใชอาสว                
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙          
             อาสววิปปยุตตนสาสวทุกอาสววปิปยุตตสาสวทุกะ       
     [๙๖] อาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตต แตไมใชสาสวธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๕          
                     ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ   
     [๙๘] สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     คันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     โอฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     โยคธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     นีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     ปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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                     นสารัมมณทุกสารัมมณทุกะ                 
     [๙๙] สารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
     สารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม และธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๐๐] ในเหตุปจจยั             มีวาระ    ๙             
                        นจิตตทุกจิตตทุกะ   
     [๑๐๑] จิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     จิตตธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ           
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ     
ปจจัย มี ๑ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช        
จิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     [๑๐๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                      นเจตสิกทุกเจตสิกทุกะ   
     [๑๐๓] เจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     เจตสิกธรรม และอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ            
ปจจัย    
     [๑๐๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙     
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                  นจติตสัมปยุตตทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ          
     [๑๐๕] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ         
ปจจัย    
     จิตตวิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     จิตตสัมปยตุตธรรม และจิตตวิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     จิตตวิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     จิตตสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     จิตตสัมปยตุตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ    
     [๑๐๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                   นจิตตสังสัฏฐทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ           
     [๑๐๗] จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ           
ปจจัย    
     จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     จิตตสังสัฏฐธรรม และจติตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                  นจติตสมุฏฐานทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ            
     [๑๐๙] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ           
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏ           
ฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     [๑๑๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                     นจิตตสหภูทุกจิตตสหภูทุกะ               
     [๑๑๑] จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                 นจติตานุปริวัตติทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ     
     [๑๑๓] จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวตัติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั   
     จิตตานุปริวัตติธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานุ    
ปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
             นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ   
     [๑๑๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
          นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ   
     [๑๑๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน                
สหภูธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๑๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙       
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                 นจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ         
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ         
     [๑๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา        
นุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๒๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                     นอัชฌัตติกทุกอัชฌัตติกทุกะ             
     [๑๒๑] อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
มี ๓ นัย    
     พาหิรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     [๑๒๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      นอุปาทาทุกอุปาทาทุกะ   
     [๑๒๓] อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๒๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                     นอุปาทินนทุกอุปาทินนทุกะ               
     [๑๒๕] อนปุาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     [๑๒๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                นอุปาทานโคจฉกทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ            
     [๑๒๗] อุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั              
                            ฯลฯ   
                  นกเิลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะ              
     [๑๒๘] กิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
                            ฯลฯ   
               นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ         
     [๑๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั      
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     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั    
     ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ              
ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย             
     [๑๓๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
               นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ           
     [๑๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๓๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ   
     [๑๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
           นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ     
     [๑๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ                
     [๑๓๗] สวติักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     อวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวติักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ           
ปจจัย มี ๓ นัย              
     อวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวติักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     สวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     อวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม และธรรมท่ีไมใชอวติักกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวติักกธรรม และธรรมท่ีไมใช             
อวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๓๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      นสวิจารทุกสวิจารทุกะ   
     [๑๓๙] สวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๔๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                      นสัปปติกทุกสัปปติกทุกะ              
     [๑๔๑] สัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๔๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                     นปติสหคตทุกปติสหคตทุกะ               
     [๑๔๓] ปตสิหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๔๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                     นสุขสหคตทุกสุขสหคตทุกะ                 
     [๑๔๕] สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๑๔๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                 นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ             
     [๑๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ                
เหตุปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขา            
สหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย                 
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชธรรม                
ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ี             
ไมใชธรรม ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขา            
สหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย                
     [๑๔๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                    นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ   
     [๑๔๙] กามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                 
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย      
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     ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรม           
ท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย      
     [๑๕๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                     นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ                 
     [๑๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๕๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                    นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ                
     [๑๕๓] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     [๑๕๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๙          
                    นปริยาปนนทุกปริยาปนนทุกะ              
     [๑๕๕] ปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
มี ๓ นัย    
     ปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย      
     ปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม และธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๕๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                     นนิยยานกิทุกนิยยานิกทุกะ               
     [๑๕๗] อนยิยานกิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
มี ๑ นัย    
     อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิยานกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย       
     อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิยยานิกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     [๑๕๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕    
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                       นนิยตทุกนนยิตทุกะ   
     [๑๕๙] อนยิตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย          
     อนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย               
     อนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิตธรรม และธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๖๐] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                      นสอุตตรทุกสอุตตรทุกะ   
     [๑๖๑] สอุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     อนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     สอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ             
ปจจัย มี ๓ นัย             
     สอุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย             
     สอุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๖๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
                        นสรณทุกสรณทุกะ    
     [๑๖๓] อรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั             
     อรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     อรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     [๑๖๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๕          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๒          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕          
     [๑๖๕] อรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                
     สรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย     
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     [๑๖๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ    ๒    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี "      ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี "      ๓    
     สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร         
     [๑๖๗] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยเหตุปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยเหตุปจจยั   
     [๑๖๘] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๖๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๔          
           ในอารัมมณปจจยั             มี "      ๔          
           ในอวิคตปจจัย               มี "      ๗          
     [๑๗๐] ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย           
โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย                
     [๑๗๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ    ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี "      ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี "      ๔    
     อนุโลมก็ดี ปจจนยีะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนยีานุโลมก็ดี แหงปญหาวารใน           
กุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น                
                    ปจจนยีาโลมทุกปฏฐาน จบ.     
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                    ปจจนยีานุโลมทุกัตติกปฏฐาน             
                 นเหตุทุกนกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกะ        
     [๑๗๒] กุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     กุศลธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั   
     กุศลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และกุศลธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปน     
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๗๓] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
     [๑๗๔] อกศุลธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๑๗๕] อัพยากตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีเปนนเหตุ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     อัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และ         
ธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๗๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๓          
               นสเหตุกทุกนกุสลัตติกสเหตุกทุกกุสลัตติกะ      
     [๑๗๗] กุศลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๗๘] ในเหตุปจจยั                มีวาระ    ๑          
     [๑๗๙] อกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชสเหตุกธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
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     [๑๘๐] อัพยากตท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชสเหตุก         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม        
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๘๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นเหตุสัมปยุตตทุกนกสุลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ   
     [๑๘๒] อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ   
           นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ   
     [๑๘๓] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม เปนปจจยัแกกศุล         
ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั          
     ฯลฯ เปนปจจัยแกกศุลธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย         
     ฯลฯ เปนปจจัยแกกศุลธรรม ท่ีเปนท้ังเหตุและสเหตุกธรรม และกุศลธรรมท่ีเปน             
สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย      
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกศุลธรรมท่ี      
เปนท้ังเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย         
     ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช    
อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกศุลธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและสเหตุกธรรม โดย        
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย       
     ในปจจยัท้ังปวง มีหวัขอปจจัย ๙    
     [๑๘๔] ธรรมท่ีไมใชอกศุลท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอกุศล      
ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๙   
     [๑๘๕] ธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจยั         
แกอัพยากตธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ มี ๓ นัย มีหวัปจจัย ๙      
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         นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ    
     [๑๘๖] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนเหตุธรรม แตไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก        
กุศลธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙     
     [๑๘๗] ธรรมท่ีไมใชอกศุลท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย         
แกอกุศลธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและเหตุสัมปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ พึงกระทําหัวขอปจจยั  
๙   
     [๑๘๘] ธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม แตไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เปน         
ปจจัยแกอัพยากตธรรม ท่ีเปนท้ังเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั พึงกระทํา          
หัวขอปจจัย ๙               
           นเหตุนสเหตุกทุกนกสุลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ    
     [๑๘๙] กุศลธรรมท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม           
แตไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๙๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๑๙๑] อกุศลธรรมท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม         
แตไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๙๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๑๙๓] อัพยากตธรรมท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใช        
นเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย      
     [๑๙๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
              นสัปปจจยทุกนกุสลัตติกสัปปจจยทุกกุสลัตติกะ   
     [๑๙๕] กุศลธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๙๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๑๙๗] อกศุลธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล ท่ีไมใชอัปปจจยธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๙๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 353 
     [๑๙๙] อัพยากตธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใช          
อัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๐๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
                นสังขตทุกนกุสลัตติกสังขตทุกกุสลัตติกะ       
     [๒๐๑] ธรรมท่ีไมใชอสังขตธรรม ฯลฯ    
              นสนิทัสสนทุกนกสุลัตติกสนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๐๒] กุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๐๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๐๔] อกศุลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
      [๒๐๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑   
     [๒๐๖] อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย            
               นสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ    
     [๒๐๗] กุศลธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ       
                  นรูปทุกนกุสลัตติกรูปทุกกุสลัตติกะ       
     [๒๐๘] อกศุลธรรมท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๐๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๑๐] อกศุลธรรมท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๑๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑    
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     [๒๑๒] อัพยากตธรรมท่ีเปนรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชรูปธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๑๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
                นโลกิยทุกนกุสลัตติกโลกิยทุกกสุลัตติกะ       
     [๒๑๔] กุศลธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชโลกุตตรธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     กุศลธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย                
     [๒๑๕] อกศุลธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชโลกุตตรธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๑๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๑๗] อัพยากตธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใชโลกิย        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     อัพยากตธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๑๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
          นเกนจวิิญเญยยทุกนกุสลัตติกเกนจวิิญเญยยทุกกสุลัตติกะ   
     [๒๑๙] กุศลธรรมท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชเกนจวิิญ        
เญยยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นยั                 
     กุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     กุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       
และท่ีไมใชกศุลท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย ในปจจยัท้ังปวง   
มีวาระ ๙    
     [๒๒๐] อกศุลธรรมท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยอกุศลธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยย           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     อกุศลธรรมท่ีเปนเกนจิวญิเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๒๒๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๙   
     [๒๒๒] อัพยากตธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม                
ท่ีไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๒๒๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๙   
                นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกสุลัตติกะ         
     [๒๒๔] กศุลธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๒๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑   
     [๒๒๖] อกศุลธรรมท่ีเปนอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชอาสวธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๒๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓   
     [๒๒๘] อัพยากตธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใช           
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     อัพยากตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช     
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ทุกมูลกนัย มี ๑ นัย มี ๓ นัย ฯลฯ    
                นสาสวทุกนกุสลัตติกสาสวทุกกสุลัตติกะ         
     [๒๒๙] กุศลธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอนาสวธรรม               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๓๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
     [๒๓๑] อกศุลธรรมท่ีเปนอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชอนาสวธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๓๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑   
          นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๓๓] กุศลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชอาสวสัมป        
ยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     [๒๓๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๓๕] อกศุลธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชอาสว          
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๓๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๒๓๗] อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม                
ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๒๓๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
            นอาสวสาสวทุกนกสุลัตติกอาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ     
     [๒๓๙] กุศลธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล                
ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๔๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๔๑] อกศุลธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรม และสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล                
ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๔๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓   
     [๒๔๓] อัพยากตธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
อัพยากตธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๔๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     อาสวะและอาสวสัมปยุตตทุกะ ไมมี    
                 อาสววิปปยตุตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ            
                     อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ          
     [๒๔๕] กุศลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปน              
อาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     กุศลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ        
และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๒๔๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒    
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     [๒๔๗] อกศุลธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีเปน             
อาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๔๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๔๙] อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม            
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ และไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
      อัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนอาสววปิปยุตตะ          
ธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๒๕๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
          สัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะ    
     [๒๕๑] อกศุลธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชสัญโญชน            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๕๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓   
             คันถโคจฉกทุกนกุสลัตติกคันถโคจฉกทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๕๓] อกศุลธรรมท่ีเปนคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๕๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
             โอฆโคจฉกทุกนกุสลัตติกโอฆโคจฉกทุกกุสลัตติกะ     
     [๒๕๕] อกุศลธรรมท่ีเปนโอฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชโอฆธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
             โยคโคจฉกทุกนกุสลัตติกโยคโคจฉกทุกกุสลัตติกะ     
     [๒๕๖] อกศุลธรรมท่ีเปนโยคธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชโยคธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๕๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
            นีวรณโคจฉกทุกนกสุลัตติกนีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๕๘] อกศุลธรรมท่ีเปนนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชนีวรณธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
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          ปรามาสโคจฉกทุกนกุสลัตติกปรามาสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๕๙] อกศุลธรรมท่ีเปนปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชปรามาสธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๖๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นสารัมมณทุกนกุสลัตติกสารัมมณทุกกุสลัตติกะ     
     [๒๖๑] กุศลธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสารัมมณธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
      [๒๖๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑   
     [๒๖๓] อกศุลธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชสารัมมณธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๖๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๖๕] อัพยากตธรรมท่ีเปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใช          
อนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๖๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
                 นจติตทุกนกุสลัตติกจิตตทุกกุสลัตติกะ        
     [๒๖๗] กุศลธรรมท่ีเปนจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชจติตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๒๖๘] ในเหตุปจจยั                    มีวาระ ๓         
           ในธรรมท่ีไมใชอกุศล              มี "   ๓ นัย   
           ในธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม        มี "   ๓ นัย   
                            ฯลฯ   
               นเจตสิกทุกนกุสลัตติกเจตสิกทุกกุสลัตติกะ      
     [๒๖๙] กุศลธรรมท่ีเปนเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชเจตสิกธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๗๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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           นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกกสุลัตติกะ   
     [๒๗๑] กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชจิตตสัมป        
ยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๗๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓   
            นจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๗๓] กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ      
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๒๗๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกกสุลัตติกะ    
     [๒๗๕] กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชจิตตสมุฏ         
ฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๗๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นจิตตสหภูทุกนกสุลัตติกจิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๗๗] กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๗๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
          นจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ    
     [๒๗๙] กุศลธรรมท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชจิตตานุปริ    
วัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย                
                 นจติตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ          
                  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ           
     [๒๘๐] กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกศุลท่ีไมใช          
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๒๘๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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                นจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ       
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ      
     [๒๘๒] กศุลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล                
ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๒๘๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ   
               จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๘๔] กุศลธรรมท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล         
ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๘๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นอัชฌัตติกทุกนกสุลัตติกอัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ    
     [๒๘๖] กุศลธรรมท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๘๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
               นอุปาทาทุกนกุสลัตติกอุปาทาทุกกุสลัตติกะ      
     [๒๘๘] กุศลธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอุปาทาธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
              นอุปาทินนทุกนกุสลัตติกอุปาทินนทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๘๙] กุศลธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
                อุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกอุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ    
     [๒๙๐] อกศุลธรรมท่ีเปนอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชอุปาทานธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๙๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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            กิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ   
     [๒๙๒] อกศุลธรรมท่ีเปนกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชกิเลสธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๒๙๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                  นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ             
                   ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ              
     [๒๙๔] กุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช             
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๒๙๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๒๙๖] อกศุลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใช             
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     อกุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุลท่ีไมใชทัสสเนน         
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๒๙๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
     [๒๙๘] อัพยากตธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม            
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใช        
ธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๒๙๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
                  นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ              
                   ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ               
     [๓๐๐] กุศลธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชภาว          
นายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๐๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑    
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                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ          
                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทกุกุสลัตติกะ           
     [๓๐๒] กุศลธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช        
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั            
     [๓๐๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
                นภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุนกสุลัตติกะ           
                 ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ            
     [๓๐๔] กุศลธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช         
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั             
     [๓๐๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
                นสวิตักกทุกนกุสลัตติกสวิตักกกุสลัตติกะ      
     [๓๐๖] กุศลธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสวิตักกธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๐๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
               นสวจิารทุกนกุสลัตติกสวิจารทุกกุสลัตติกะ      
     [๓๐๘] กุศลธรรมท่ีเปนสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสวิจารธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๓๐๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
               นสัปปติกทุกนกุสลัตติกสัปปติกทุกกุสลัตติกะ   
     [๓๑๐] กุศลธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชปติกธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๓๑๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นปติสหคตทุกนกสุลัตติกปติสหคตทุกกุสลัตติกะ   
     [๓๑๒] กุศลธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชปติสหคตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๓๑๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นสุขสหคตทุกนกสุลัตติกสุขสหคตทุกกุสลัตติกะ     
     [๓๑๔] กุศลธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสุขสหคตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๑๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติอุเบกขาสหคตทุกกสุลัตติกะ    
     [๓๑๖] กุศลธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชอุเบกขา          
สหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๓๑๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
             นกามาวจรทุกนกุสลัตติกกามาวจรทุกกุสลัตติกะ      
     [๓๑๘] กุศลธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช      
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     กุศลธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๑๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
              นรูปาวจรทุกนกุสลัตติกรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ     
     [๓๒๐] กุศลธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     กุศลธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย              
             นอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ    
     [๓๒๑] กุศลธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     กุศลธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย       
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             นปริยาปนนทุกนกุสลัตติกปริยาปนนทุกกุสลัตติกะ   
     [๓๒๒] กศุลธรรมท่ีเปนอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชอปริยาปนน        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     กุศลธรรมท่ีเปนปริยาปนนธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย              
              นนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนยิยานกิทุกกุสลัตติกะ   
     [๓๒๓] กุศลธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนิยยานิกธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     กุศลธรรมท่ีเปนอนิยยานกิธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย              
                 นนยิตทุกนกุสลัตติกนิยตทุกกุสลัตติกะ        
     [๓๒๔] กุศลธรรมท่ีเปนนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชนิยตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     กุศลธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย   
               นสอุตตรทุกนกุสลัตติกสอุตตรทุกกุสลัตติกะ      
     [๓๒๕] กุศลธรรมท่ีเปนอนุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอนุตตรธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     กุศลธรรมท่ีเปนสอุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย                 
                 นสรณทุกนกุสลัตติกสรณทุกกุสลัตติกะ          
     [๓๒๖] กุศลธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๓๒๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๓๒๘] อกศุลธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๓๒๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๓๓๐] อัพยากตธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใชสรณ            
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๓๓๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๒   
               นเหตุทุกนเวทนาตติกเหตุทุกเวทนาตติกะ          
     [๓๓๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย           
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต        
ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปน              
นเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     [๓๓๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     ในนเหตุนทุกขายเวทนายสัมปยุตตมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน     
     [๓๓๔] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุก            
ขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๓๓๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                นเหตุทุกนวิปากัตติกเหตุทุกวิปากัตติกะ       
     [๓๓๖] วิปากธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๓๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๓๘] วิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรมท่ีเปนนเหตุ       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๓๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๔๐] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวปิาก         
ธัมมธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๓๔๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
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                  นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานยิัตติกะ           
                   เหตุทุกอุปาทินนปุาทานิยัตติกะ            
     [๓๔๒] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุ       
ปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
     ฯลฯ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานยิธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
     ฯลฯ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานยิธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และอุปาทินนุปาทานยิธรรม          
ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนุปาทานิย    
ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย             
     ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิย    
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนุปาทานยิธรรมท่ีเปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
มี ๓ นัย    
                        มีวาระ ๙ ฯลฯ    
     [๓๔๓] อนปุาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทา          
นิยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     [๓๔๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๔๕] อนปุาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินอนุปาทา         
นิยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     [๓๔๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                  นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ        
                   เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ         
     [๓๔๗] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิก    
ธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๓๔๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 367 
     [๓๔๙] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๕๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                นเหตุทุกนวติักกัตติกเหตุทุกวิตกักัตติกะ     
     [๓๕๑] สวติักกสวจิารธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตกักสวิจารธรรม            
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๕๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๕๓] อวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารมตัต         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๓๕๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๕๕] อวติักกอวจิารธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวจิารธรรมท่ีเปน     
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๓๕๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                  นเหตุทุกนปติตติกเหตุทุกปติตติกะ         
     [๓๕๗] ปติสหคตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรมท่ีเปนนเหตุ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๕๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๕๙] สุขสหคตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรมท่ีเปนนเหตุ           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๖๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๖๑] อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม               
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๖๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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                นเหตุทุกนทัสสนตัติกเหตุทุกทัสสนัตติกะ       
     [๓๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ             
ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๓๖๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ               
ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๓๖๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๖๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสส               
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ทุกมูลมี ๑ นัย ในปจจยัท้ังปวง มีวาระ ๓                
                นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ          
                 เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ           
     [๓๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนน               
ปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๓๖๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๓๗๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนาย               
ปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๓๗๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๓๗๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม    
ท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนว              
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓     
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             นเหตุทุกนอาจยคามิตติกเหตุทุกอาจยคามิตติกะ      
     [๓๗๓] อาจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๗๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๗๕] อปจยคามิธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรมท่ีเปนนเหตุ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๗๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๗๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจย              
คามินาปจยคามิธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิ        
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓    
                นเหตุทุกนเสกขัตติกเหตุทุกเสกขัตติกะ         
     [๓๗๘] เสกขธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๗๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๘๐] อเสกขธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๘๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานา                
เสกขธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม               
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓     
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                นเหตุทุกนปริตตัตติกเหตุทุกปริตตัตติกะ       
     [๓๘๓] ปริตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ปริตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓    
     [๓๘๔] มหัคคตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๘๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๘๖] อัปปมาณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรมท่ีเปนนเหตุ           
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๓๘๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ    
     [๓๘๘] ปริตตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรมท่ีเปน         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๓๘๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๙๐] มหคัคตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมหคัคตารัมมณธรรม              
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๙๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๓๙๒] อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม            
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๓๙๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                  นเหตุทุกนหีนัตติกเหตุทุกหีนตัติกะ         
     [๓๙๔] หีนธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๓๙๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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     [๓๙๖] มัชฌิมธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     มัชฌิมธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓    
     [๓๙๗] ปณีตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปณีตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๓๙๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
               นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกเหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ    
     [๓๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปน         
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๐๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๐๑] สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ท่ีเปน        
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๐๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๐๓] อนยิตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อนิยตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓    
            นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกมัคคารัมมณตัติกะ    
     [๔๐๔] มัคคารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรมท่ีเปน           
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๐๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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     [๔๐๖] มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุ       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๐๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๐๘] มัคคาธิปติธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุ     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๐๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
               นเหตุทุกนอุปปนนัตติกเหตุทุกอุปปนนัตติกะ    
     [๔๑๐] ธรรมท่ีไมใชอุปปนนธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรมท่ีเปน       
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๔๑๑] ในอารัมมณปจจยั มีวาระ ๙    
                 นเหตุทุกนอตีตัตติกเหตุทุกอตตีัตติกะ        
     [๔๑๒] ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม          
ท่ีเปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๔๑๓] ในอารัมมณปจจยั มีวาระ ๙    
            นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกอตีตารัมมณตัติกะ    
     [๔๑๔] อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรมท่ีเปน           
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๑๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๑๖] อนาคตารัมมณธรรมเหตุท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๔๑๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๑๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปนนารัมมณ          
ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๔๑๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                  อัชฌัตติกธรรมทานมิไดจําแนกไว           
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          นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ   
     [๔๒๐] อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม            
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๒๑] ในเหตุปจจยั            มีวาระ ๓                 
     [๔๒๒] พหิทธารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหทิธารัมมณธรรม                
ท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๒๓] ในเหตุปจจยั             มีวาระ ๓                
     อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ไมมี    
              นเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกเหตุทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๔๒๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั        
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓    
     แมในนเหตุนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน     
     [๔๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน                 
อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     [๔๒๖] ในเหตุปจจยั             มีวาระ ๑                
            นสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๔๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม            
ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั       
     โดยคณิตกนัย             มีวาระ ๓    
     แมในนสเหตุกนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกนั    
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     [๔๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน                
อัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๒๙] ในเหตุปจจยั        มีวาระ ๑    
     นเหตุสัมปยุตตนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ก็เหมือนกับสเหตุกทุกะ มีวาระ ๓    
     เหตุและสเหตุกทุกะ และเหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเทานั้น ไมมีหวัขอปจจัย                
                  นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ            
                   นเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ             
     [๔๓๐] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช   
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ          
ธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั                
     โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓    
     [๔๓๑] อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใชสเหตุก          
ธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน    
     [๔๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนทัิสสน           
อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๔๓๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
           นสัปปจจยทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปจจยทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๔๓๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๓๕] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๔๓๖] อนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๓๗] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     แมในนอัปปจจยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๑ เหมือนกนั    
     นสังขตทุกะก็เหมือนกับนสัปปจจยทุกะ     
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                    นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนัตติกะ             
                     สนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกะ              
     [๔๓๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๓๙] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๔๔๐] อนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๔๑] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๔๔๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน              
อัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๔๓] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
            นสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๔๔๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ             
ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม           
ท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     ในปจจยัท้ังปวง มีวาระ ๓    
     [๔๔๕] อนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๔๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑   
     [๔๔๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน               
อัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๔๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๑    
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               นรูปทุกนสนิทัสสนัตติกรูปทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๔๔๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ           
ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๔๕๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๕๑] อนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ           
ธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๔๕๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     [๔๕๓] อนทัิสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ           
ท่ีไมใชอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     [๔๕๔] ในเหตุปจจยั มวีาระ ๑   
             นโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๔๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     พึงนับโดยคณิตกนยั                     มีวาระ ๓         
     [๔๕๖] อนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓ เหมือนกนั    
     [๔๕๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน                 
อัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๕๘] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑          
                  นเกนจวิิญเญยยทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                   เกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนัตติกะ            
     [๔๕๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช   
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม และสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม                
ท่ีเปนเกนจินวญิเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย         
เหมือนกนั   
     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมท่ีไมใช      
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเกนจินวญิเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกนั    
     ในปจจยัท้ังปวง                        มีวาระ ๙        
     พึงกระทําเปนปญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมขางตน                 
     พึงกระทําเปนปญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล    
             โนอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกอาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๔๖๐] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม            
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     โดยคณิตกนัย                         มีวาระ ๓           
     [๔๖๑] ฯลฯ อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ มีวาระ ๓         
เหมือนกับนัยกอน             
     [๔๖๒] อนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน                
อัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๔๖๓] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑          
             นสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๔๖๔] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ           
ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั     
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     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
ท่ีไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย        
     โดยคณิตกนัย                       มีวาระ ๓             
     พึงกระทําเปนปญหา ๓ โดยนัยแหงนสาสวนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลขางตน    
     [๔๖๕] อนทัิสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ           
ธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๔๖๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
                  นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                   อาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ            
     [๔๖๗] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัส            
สนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป             
ปฏิฆธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั    
     โดยคณิตกนัย                       มีวาระ ๓             
     ในนอาสวสัมปยุตตนอนทัิสสนสัปปฏิฆมูล มีวาระ ๓ เหมือนกนั   
     [๔๖๘] อนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช   
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๖๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๑             
                   นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ              
                    อาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ               
     [๔๗๐] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม                 
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั    
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     โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓              
     แมในนอาสวะและอนาสวนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนยักอน   
     [๔๗๑] อนทัิสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ี               
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ         
ปจจัย    
     [๔๗๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๑             
     นอาสวะและนอาสวสัมปยุตตทุกะ วาระไมมีหวัขอปจจัย       
                อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ         
                 อาสววิปปยตุตสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ          
     [๔๗๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะและไมใชสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
มี ๑ นัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสวิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสววปิปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓              
     แมในอาสววิปปยุตตสาสวอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนยักอน   
     [๔๗๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ            
ปจจัย    
     [๔๗๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๑             
                 โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                  สัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ             
     [๔๗๖] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     มีหัวขอปจจัย ๓    
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                   โนคันถโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ            
                    คันถโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ              
     [๔๗๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๔๗๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                  โนโอฆโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ              
                    โอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ               
     [๔๗๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชโอฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๔๘๐] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
                  โนโยคโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ              
                    โยคโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ               
     [๔๘๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชโยคธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชโยคธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๔๘๒] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
                  โนนีวรณโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ            
                   นีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ              
     [๔๘๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๔๘๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 โนปรามาสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ            
                  ปรามาสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ              
     [๔๘๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๘๖] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓       
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                    นสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกะ              
                     สารัมมณทุกสนิทัสสนัตติกะ               
     [๔๘๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ            
ธรรม ท่ีไมใชอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓              
     ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน              
     [๔๘๘] อนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๘๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๑             
                     โนจิตตทุกนสนทัิสสนัตติกะ               
                      จิตตทุกสนิทัสสนัตติกะ                 
     [๔๙๐] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป            
ปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม           
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓              
                    นเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกะ               
                     เจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกะ                
     [๔๙๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนเจตสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน               
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๙๒] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๓      
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                  นจติตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                   จิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ            
     [๔๙๓] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช   
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๔๙๔] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๓             
                   นจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                    จิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนัตติกะ            
     [๔๙๕] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน          
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๙๖] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                  โนจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                   จิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ             
     [๔๙๗] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช   
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     โดยจิตตสมุฏฐานรูป ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน                 
                   โนจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ             
                     จิตตสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ              
     [๔๙๘] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๔๙๙] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๓             
                 โนจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ        
                   จิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ         
     [๕๐๐] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตานุปริวตัติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช             
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     [๕๐๑] ในเหตุปจจยั               มีวาระ ๓              
               โนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนสนทัิสสนัตติกะ       
                 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ        
     [๕๐๒] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม   
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     [๕๐๓] ในเหตุปจจยั               มีวาระ ๓              
              นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ     
               จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกสนทัิสสนัตติกะ      
     [๕๐๔] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภธูรรม อาศัย   
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     [๕๐๕] ในเหตุปจจยั               มีวาระ ๓              
            นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ    
             จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๐๖] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๐๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
           นอัชฌัตติกทุกนสนทัิสสนัตติกอัชฌัตติกทุกสนทัิสสนัตติกะ    
     [๕๐๘] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ          
ธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนพาหิรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
ท่ีไมใชพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั        
     โดยคณิตกนัย                    มีวาระ ๓    
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            นอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๐๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป             
ปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     [๕๑๐] ในเหตุปจจยั               มีวาระ ๑              
           นอุปาทินนทุกนสนทัิสสนัตติกอุปาทินนทุกสนทัิสสนัตติกะ   
     [๕๑๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๕๑๒] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
                 โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ           
                  อุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ             
     [๕๑๓] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป          
ปฏิฆธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั      
     [๕๑๔] ในเหตุปจจยั            มีวาระ ๓                 
        โนกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๑๕] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป            
ปฏิฆธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๕๑๖] ในเหตุปจจยั            มีวาระ ๓                 
                 นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ          
                  ทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ           
     [๕๑๗] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๑๘] ในเหตุปจจยั             มีวาระ ๓                
                นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ            
                  ภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ            
     [๕๑๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     [๕๒๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
               นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทกุนสนิทัสสนัตติกะ       
               ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ         
     [๕๒๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม   
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๕๒๒] ในเหตุปจจัย  มีวาระ ๓    
               นภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุนสนิทัสสนัตติกะ        
                ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ         
     [๕๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ี                
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๕๒๔] ในเหตุปจจยั             มีวาระ ๓                
            นสวิตกักทุกนสนิทัสสนัตติกสวิตกักทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๕๒๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป            
ปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๒๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
            นสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป             
ปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     [๕๒๘] ในเหตุปจจยั         มีวาระ ๓   
            นสัปปติกทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปนติกทุกสนทัิสสนัตติกะ    
     [๕๒๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัปปติกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป           
ปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๓๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓    
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            นปติสหคตทุกนสนทัิสสนัตติกปติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๕๓๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๓๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นสุขสหคตทุกนสนทัิสสนัตติกสุขสหคตทุกสนทัิสสนัตติกะ    
     [๕๓๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
อัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๕๓๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
                  นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกะ            
                   อุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ             
     [๕๓๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๓๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
          นกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๓๗] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรม ท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๕๓๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๓๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป          
ปฏิฆธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๕๔๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
          นอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๕๔๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน            
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     [๕๔๒] ในเหตุปจจยั  มีวาระ ๓    
          นปริยาปนนทุกนสนทัิสสนัตติกปริยาปนนทุกสนทัิสสนัตติกะ   
     [๕๔๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทัิสสน            
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๔๔] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
           นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๕๔๕] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน             
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชนยิยานกิธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย   
     [๕๔๖] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกะ   
     [๕๔๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ท่ีเปนอนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชนยิตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๕๔๘] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
            นสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๕๔๙] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสอุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน                 
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     [๕๕๐] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
              นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกสรณทุกสนิทัสสนัตติกะ     
     [๕๕๑] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน   
สัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ี            
ไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย             
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 388 
ท่ีไมใชสรณธรรม และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั   
     [๕๕๒] ในเหตุปจจยั มีวาระ ๓   
     ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน              
     [๕๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ            
ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๕๕๔] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑          
           ในอธิปธิปจจัย                  มี  "  ๑         
           ในอวิคตปจจัย                  มี  "  ๑          
     [๕๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ            
ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     [๕๕๖] สนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ            
ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๕๕๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ ๑   
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มี  "  ๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย          มี  "  ๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย          มี  "  ๓   
     [๕๕๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย มีวาระ ๓    
     [๕๕๙] ในเหตุปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั มีวาระ ๓    
     สหชาตวารก็ดี ปญจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึง             
ใหพิสดาร   
     [๕๖๐] ธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม โดยเหตุปจจัย   
     ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆ        
ธรรมท่ีเปนอรณธรรม โดยเหตุปจจยั     
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     [๕๖๑] ในเหตุปจจยั                     มีวาระ ๒        
           ในอธิปติปจจัย                    มี "   ๒       
           ในอวิคตปจจัย                    มี "   ๒        
     อนุโลมก็ดี ปจจนยีะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนยีานุโลมก็ดี แหงปญหาวารใน           
กุสลัตติกะ ทานนับไวฉันใด พึงนับฉันนัน้   
                  ปจจนียานุโลมทุกัตติกปฏฐาน จบ.           
                    ปจจนยีานุโลมติกทุกปฏฐาน               
                  นกสุลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกเหตุทุกะ        
     [๕๖๒] เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     เหตุธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     เหตุธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     เหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และนเหตุธรรมท่ีไมใชอกศุล        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๖๓] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๙           
     [๕๖๔] นเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั      
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     นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชกศุล เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     นเหตุธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอกุศล เกดิข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นยั     
     นเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช       
นเหตุธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอกศุล และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช          
อัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย        
     นเหตุธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช    
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั                 
     [๕๖๕] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๑๘            
               นกุสลัตติกนสเหตุกทุกกุสลัตติกสเหตุกทุกะ      
     [๕๖๖] สเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     สเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     สเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช     
สเหตุกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     สเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรม           
ท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๖๗] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖           
     [๕๖๘] อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรม           
ท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรม          
ท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรม           
ท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๕๖๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
           นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ   
     [๕๗๐] เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีไมใช        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     เหตุสัมปยตุตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีไมใชกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุสัมปยตุตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีไมใชอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหมือนกับสเหตุกทุกะ     
     [๕๗๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖    
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     [๕๗๒] เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุปิปยุตตธรรม              
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     เหมือนกับอเหตุกทุกะ มีวาระ ๖    
            นกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกะ    
     [๕๗๓] เหตุและสเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใช              
อเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     เหตุและสเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใช                 
อเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     ในท่ีไมใชอกุศล                     มีวาระ ๒          
     ในท่ีไมใชอัพยากฤต                  มี "   ๒          
     โดยคณิตกนัย คร้ังท่ี ๑                มี "   ๑         
     โดยคณิตกนัย คร้ังท่ี ๒                มี "   ๑         
     โดยคณิตกนัย คร้ังท่ี ๓                มี "   ๑         
     ในปจจยัท้ังปวง                     มี "   ๙           
     [๕๗๔] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช          
อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     เหมือนกับเหตุและสเหตุกทุกะ           มีวาระ ๙          
                  นกสุลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ           
                   กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ            
     [๕๗๕] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และ              
ไมใชเหตวุิปปยุตตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๕๗๖] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๙          
     [๕๗๗] ธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๕๗๘] ในเหตุปจจยั                    มีวาระ ๙      
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               นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ   
     [๕๗๙] นเหตุสเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใช              
สเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๕๘๐] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
     [๕๘๑] นเหตุอเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใช                 
อเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     โดยคณิตกนัย มี ๑ นัย มีวาระ ๓    
     นเหตุอเหตุกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม          
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๘๒] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖           
              นกุสลัตติกนสัปปจจยทุกกุสลัตติกสัปปจจยทุกะ   
     [๕๘๓] ธรรมท่ีไมใชสัปปจจยธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรมท่ีเปนกุศล     
โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย    
     สังขตทุกะ ก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะ    
              นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ   
     [๕๘๔] สนิทัสสนธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรมท่ีไมใช             
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๘๕] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖           
     [๕๘๖] ธรรมท่ีไมใชอนทัิสสนธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกอนทัิสสนธรรมท่ีเปน         
กุศล โดยอารัมมณปจจยั        
     พึงกระทําเปนปญหา ๙     
               นกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ    
     [๕๘๗] สัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๕๘๘] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๖          
     [๕๘๙] อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๕๙๐] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
                  นกสุลัตติกนรูปทุกกุสลัตติกรูปทุกะ       
     [๕๙๑] รูปธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๙๒] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๖          
     [๕๙๓] อรูปธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๙๔] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
                นกสุลัตติกนโลกิยทุกกุสลัตติกโลกิยทุกะ       
     [๕๙๕] โลกิยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๕๙๖] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๕          
     [๕๙๗] โลกุตตรธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     ฯลฯ โลกุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ    
     พึงกระทําวาระ ๖          
          นกุสลัตติกนเกนจวิิญเญยยทุกกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ   
     [๕๙๘] เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวญิเญยยธรรมท่ีไมใช        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๕๙๙] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑๘         
     [๖๐๐] เกนจินวิญเญยยธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม               
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     [๖๐๑] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑๘         
                นกสุลัตติกโนอาสวทุกกุสลัตติกอาสวทุกะ        
     [๖๐๒] อาสวธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๐๓] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
     [๖๐๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม       
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๖๐๕] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๙          
                นกสุลัตติกนสาสวทุกกุสลัตติกสาสวทุกะ         
     [๖๐๖] สาสวธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๐๗] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๕          
           นกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ   
     [๖๐๘] อาสวสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรมท่ีไมใช        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๐๙] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
     [๖๑๐] อาสววิปปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรมท่ีไมใช        
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๙ นยั    
            นกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกกุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ     
     [๖๑๑] อาสวะและสาสวธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมและไมใช                
อนาสวธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๖๑๒] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
     [๖๑๓] ธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๖๑๔] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๙       
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                 นกสุลัตติกนอาสวอาสวสัมปยตุตทุกะ            
                  กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ             
     [๖๑๕] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใช         
อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๑๖] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
     [๖๑๗] ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชอาสววปิปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั มี ๓ นัย          
                 นกสุลัตติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ            
                  กุสลัตติกอาสววปิปยุตตสาสวทุกะ             
     [๖๑๘] อาสววิปปยตุตสาสวธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุต               
ธรรม และไมใชสาสวธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๖๑๙] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๕           
              นกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกะ   
     [๖๒๐] สัญโญชนธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรมท่ีไมใชกุศล              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     คันถธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     โอฆธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     โยคธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     นีวรณธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ         
เหตุปจจยั   
     ปรามาสธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     สารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
                            ฯลฯ    
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             นกุสลัตติกนกามาวจรทุกกุสลัตติกกามาวจรทุกะ      
     [๖๒๑] กามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรมท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๒๒] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๕           
     [๖๒๓] ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช         
กามาวจรธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั           
     [๖๒๔] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
               นกุสลัตติกนรูปาวจรทุกกุสลัตติกรูปาวจรทุกะ    
     [๖๒๕] รูปาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรมท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๒๖] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
     [๖๒๗] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช         
รูปาวจรธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
     [๖๒๘] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๕           
     [๖๒๙] อรูปาวจรธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๓๐] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
             นกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ    
     [๖๓๑] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช        
อรูปาวจรธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๖๓๒] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ             
             นกุสลัตติกนปริยาปนนทุกกุสลัตติกปริยาปนนทุกะ   
     [๖๓๓] ปริยาปนนธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรมท่ีไมใชกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     ปริยาปนนธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     ปริยาปนนธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๓๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๖๓๕] อปริยาปนนธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรมท่ีไมใชกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     ฯลฯ ปริยาปนนธรรมท่ีเปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๒ นยั          
     ในอกุศลมูล มี ๒ นัย     
     ในทุกมูล มี ๒ นัย       
     [๖๓๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
              นกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกนิยยานิกทุกะ   
     [๖๓๗] นยิยานิกธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
     [๖๓๘] อนยิยานกิธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิยานกิธรรมท่ีไมใชอกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อนิยยานิกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยยานิกธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๓๙] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
                 นกสุลัตติกนนิยตทุกกุสลัตติกนยิตทุกะ        
     [๖๔๐] นยิตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     เหมือนกับอปริยาปนนทุกะ                มีวาระ ๖        
     [๖๔๑] อนยิตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั     
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     อนิยตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     อนิยตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิตธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๔๒] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๕           
               นกุสลัตติกนสอุตตรทุกกุสลัตติกสอุตตรทุกะ      
     [๖๔๓] สอุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใชกุศล             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     สอุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     สอุตตรธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๔๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
                 นกสุลัตติกนสรณทุกกุสลัตติกสรณทุกะ          
     [๖๔๕] สรณธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     [๖๔๖] ในเหตุปจจยั                มีวาระ ๓             
     [๖๔๗] อรณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     อรณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     อรณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอรณธรรม         
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย         
               นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะ          
     [๖๔๘] เหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช      
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
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     เหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช           
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     เหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช      
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     เหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชทุกขาย    
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย       
     เหตุธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช      
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     เหตุธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตธุรรมท่ีไมใชสุขาย      
เวทนายสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     โดยคณิตกนัย คร้ังท่ี ๒             มีวาระ ๑๙           
     [๖๔๙] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๓               
     [๖๕๐] นเหตุธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม            
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั    
     ฯลฯ อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒        
เหมือนกนั   
     ฯลฯ อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ            
มีวาระ ๒ เหมือนกัน           
           โดยคณติกนัย คร้ังท่ี ๑             มีวาระ ๑      
           โดยคณติกนัย คร้ังท่ี ๒             มีวาระ ๑      
           โดยคณติกนัย คร้ังท่ี ๓             มีวาระ ๑      
     [๖๕๑] ในเหตุปจจยั                    มีวาระ ๙         
               นวิปากกัตติกนเหตุทุกวิปากกัตติกเหตุทุกะ      
     [๖๕๒] เหตุธรรมท่ีเปนวปิากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตธุรรมท่ีไมใชวปิากธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปาก       
ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั                 
     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตธุรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปาก       
ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั                 
     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรม         
ท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย         
     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม และ         
ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย     
     เหตุธรรมท่ีเปนวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม และธรรม         
ท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     เหตุธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม    
และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๖๕๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๑           
     [๖๕๔] นเหตุธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชวิปาก        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๕๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๘ ฯลฯ        
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                  นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ           
                   อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ            
     [๖๕๖] เหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช        
อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๖๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๖๕๘] นเหตุธรรมท่ีเปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช      
อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๖๕๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๘           
                  นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ        
                   สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ         
     [๖๖๐] เหตธุรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช     
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย            
     [๖๖๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
                นวติักกัตติกนเหตุทุกวิตกักัตติกเหตุทุกะ     
     [๖๖๒] เหตุธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตธุรรมท่ีไมใชสวิตักก    
สวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๖๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๕           
                   นปติตติกนเหตุทุกปติตติกเหตุทุกะ        
     [๖๖๔] เหตธุรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชปติสห      
คตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มีวาระ ๒๘   
                นทัสสนัตติกนเหตุทุกทัสสนัตติกเหตุทุกะ       
     [๖๖๕] เหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช            
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๖๖๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
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                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ          
                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกตัติกเหตุทุกะ           
     [๖๖๗] เหตุธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช       
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั            
     [๖๖๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๖๖๙] เหตธุรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอาจยคามิ        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๗๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
                นเสกขัตติกนเหตุทุกเสกขัตติกเหตุทุกะ         
     [๖๗๑] เหตธุรรมท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๗๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
                นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะ       
     [๖๗๓] เหตุธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชปริตตธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๖๗๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๑           
                    นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ              
                     ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ               
     [๖๗๕] เหตุธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตธุรรมท่ีไมใชปริตตา       
รัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๗๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๓           
                  นหีนัตติกนเหตุทุกหีนัตติกเหตุทุกะ         
     [๖๗๗] เหตุธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุ          
ปจจัย    
     [๖๗๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙          
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               นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกมิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ    
     [๖๗๙] เหตธุรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชมิจฉัตต      
นิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๖๘๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
            นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ    
     [๖๘๑] เหตธุรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณ     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๘๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
               นอุปปนนัตติกนเหตุทุกอุปปนนตัติกเหตุทุกะ    
     [๖๘๓] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีเปน        
อุปปนนธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอุปาทิธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม    
โดยเหตุปจจยั                
     [๖๘๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 นอตีตัตติกนเหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกะ       
     [๖๘๕] ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอตีตธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีเปนปจจุป    
ปนนธรรม โดยเหตุปจจยั      
     ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรมท่ีเปนปจจุปปนน     
ธรรม โดยเหตุปจจัย          
     [๖๘๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ    
     [๖๘๗] เหตุธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตธุรรมท่ีไมใชอตีตา        
รัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๘๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๗           
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               นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ    
     [๖๘๙] เหตธุรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชพหิทธาธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๖๙๐] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒            
          นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ   
     [๖๙๑] เหตธุรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอัชฌัต      
ตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย               
     เหตุธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณ        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๖๙๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
              นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกสนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ   
     [๖๙๓] เหตธุรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     เหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน       
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๖๙๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๖๙๕] นเหตุธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช        
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     นเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัส       
สนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     นนเหตุ กับนเหตุ กลับกัน มีมูล ๓ พึงกระทําเปนปญหา ๒๑   
            นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกะ    
     [๖๙๖] สเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไม         
ใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
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     สเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใช            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๖๙๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๖๙๘] อเหตุกธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ี            
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย    
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอนิทัส     
สนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั            
     [๖๙๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                  นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยตุตทุกะ           
                   สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ            
     [๗๐๐] เหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหต ุ            
สัมปยุตตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๐๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๐๒] เหตุวิปปยุตตธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหต ุ            
วิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๐๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
       นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนทัิสทัสสนัตติกเหตุกสเหตุกทุกะ    
     [๗๐๔] เหตุและสเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม          
และไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๗๐๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๐๖] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ท่ีเปนนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม                
อาศัยธรรมไมใชอเหตุธรรมและไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     [๗๐๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓         
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                 นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ        
                  สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยตุตทุกะ         
     [๗๐๘] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ี                 
ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ        
เหตุปจจยั   
     [๗๐๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๑๐] ธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม         
อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยตุตธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๑๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
        นสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ    
     [๗๑๒] นเหตุสเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม             
และไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๗๑๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๑๔] นเหตุอเหตุกธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม            
และไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๗๑๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ   
     [๗๑๖] สนทัิสสนธรรมท่ีเปนนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน               
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๗๑๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
            นสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกะ   
     [๗๑๘] สัปปฏิฆธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๑๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙     
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     [๗๒๐] อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๒๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
               นสนิทัสสนัตติกนรูปทุกสนิทัสสนัตติกรูปทุกะ   
     [๗๒๒] รูปธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๒๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
     [๗๒๔] อรูปธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรม ท่ีไมใช       
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
             นสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกะ   
     [๗๒๖] โลกิยธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรมท่ีไมใช        
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นยั       
     โลกิยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรมท่ีไมใชอนิทัส       
สนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั            
     [๗๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                  นสนิสทัสนัตติกนเกนจวิิญเญยยทุกะ           
                   สนิทัสสนัตติกเกนจวิิญเญยยทุกะ            
     [๗๒๘] เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญ          
เญยยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๗๒๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓๕           
     [๗๓๐] เกนจินวิญเญยยธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจนิ           
วิญเญยยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๓๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓๕           
             นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะ    
     [๗๓๒] อาสวธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย     
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     [๗๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๓๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๗๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
             นสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกสนิทัสสนัตติกสาสวทุกะ    
     [๗๓๖] สาสวธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม   
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                  นสนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยตุตทุกะ            
                   สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ            
     [๗๓๘] อาสวสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว              
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๓๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๔๐] อาสววิปปยตุตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว              
วิปปยุตตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒๑ นัย               
         นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ    
     [๗๔๑] อาสวะและสาสวธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว              
ธรรม และไมใชอนาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๔๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๔๓] ธรรมท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม                 
อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๗๔๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
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                นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ         
                นสนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ          
     [๗๔๕] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม   
ท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๔๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๔๗] ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ            
ธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๔๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                นสนิทัสนัตติกอาสวสัมปยุตตนสาสวทุกะ          
                 สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยตุตสาสวทุกะ          
     [๗๔๙] อาสววิปปยตุตสาสวธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน                
อาสววิปปยุตตะ และไมใชสาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
มี ๑๒ นยั   
     [๗๕๐] อาสววิปปยตุตอนาสวธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน               
อาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๗๕๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 นสนิทัสสนัตติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ           
                  สนิทัสสนัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกะ             
     [๗๕๒] สัญโญชนธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชน                
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๗๕๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓           
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                  นสนิทัสสนัตติกโนคันถโคจฉกทุกะ             
                    สนิทัสสนัตติกคันถโคจฉกทุกะ              
     [๗๕๔] คันถธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๕๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                  นสนิทัสสนัตติกโนโอฆโคจฉกทุกะ              
                    สนิทัสสนัตติกโอฆโคจฉกทุกะ               
     [๗๕๖] โอฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีไมใช           
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                  นสนิทัสสนัตติกโนโยคโคจฉกทุกะ              
                    สนิทัสสนัตติกโยคโคจฉกทุกะ               
     [๗๕๘] โยคธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม ท่ีไมใช           
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๕๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                  นสนิทัสสนัตติกโนนีวรณโคจฉกทุกะ            
                   สนิทัสสนัตติกนีวรณโคจฉกทุกะ              
     [๗๖๐] นวีรณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม                 
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๖๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 นสนิทัสสนัตติกโนปรามาสโคจฉกทุกะ            
                  สนิทัสสนัตติกปรามาสโคจฉกทุกะ              
     [๗๖๒] ปรามาสธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม               
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๖๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓           
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                    นสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ              
                     สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกะ               
     [๗๖๔] สารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๖๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๖๖] อนารัมมณธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณ              
ธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๖๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
              นสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกสนิทัสสนัตติกจิตตทุกะ   
     [๗๖๘] จิตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใช         
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๗๖๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๗๐] ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช             
ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๗๗๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกะ    
     [๗๗๒] เจตสิกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม               
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๗๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๗๔] อเจตสิกธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๗๗๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                  นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยตุตทุกะ           
                   สนิทัสสนัตติกจติตสัมปยุตตทุกะ            
     [๗๗๖] จิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต             
สัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     [๗๗๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๗๘] จิตตวิปปยุตตธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต             
วิปปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๗๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                   นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ           
                    สนิทัสสนัตติกจติตสังสัฏฐทุกะ            
     [๗๘๐] จิตตสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต               
สังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๘๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๘๒] จิตตวิสังสัฏฐธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต            
วิสังสัฏฐธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๗๘๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                  นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ           
                   สนิทัสสนัตติกจติตสมุฏฐานทุกะ             
     [๗๘๔] จิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต              
สมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๗๘๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
     [๗๘๖] ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม               
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ      
ปจจัย    
     [๗๘๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                   นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภทุูกะ             
                    สนิทัสสนัตติกจติตสหภูทุกะ               
     [๗๘๘] จิตตสหภูธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
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     [๗๘๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๗๙๐] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๗๙๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                 นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวตัติทุกะ        
                   สนิทัสสนัตติกจติตานุปริวัตติทุกะ         
     [๗๙๒] จิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนอสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
จิตตานุปริวัตติธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๗๙๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๗๙๔] ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม           
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตานปุริวัตติธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ   
ปจจัย    
     [๗๙๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏสมูฏฐานทุกะ       
                 สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ        
     [๗๙๖] จติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช             
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๗๙๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๗๙๘] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย              
ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๗๙๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
              นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ    
               สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ      
     [๘๐๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่              
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๘๐๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๐๒] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ี       
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๘๐๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ   
             สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ    
     [๘๐๔] จติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย              
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๐๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๐๖] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม        
อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ   
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๐๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๗           
           นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกสนทัิสสนัตติกอัชฌัตติกทุกะ    
     [๘๐๘] อัชฌัตติกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติก            
ธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๐๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๑           
     [๘๑๐] พาหิรธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรมท่ีไมใช        
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๘๑๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกะ    
     [๘๑๒] อุปาทาธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ี            
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
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     [๘๑๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓๕           
     [๘๑๔] อุปาทาธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช            
อุปาทาธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๑๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                    นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ             
                     สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกะ              
     [๘๑๖] อนปุาทินนธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินน            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๘๑๗] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๒๑          
                 นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ           
                  สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ             
     [๘๑๘] อุปาทานธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๑๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                  นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ            
                   สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ              
     [๘๒๐] กิเลสธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรมท่ีไมใช        
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๘๒๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                 นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ          
                  สนิทัสสนัตติทัสสเนนปหาตัพพทุกะ            
     [๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสส            
เนนปหาตัพพธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๒๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 417 
     [๘๒๔] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย                
ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                 นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ           
                  สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ            
     [๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช   
ภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๘๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๒๘] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย                 
ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๒๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
               นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ       
                สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ        
     [๘๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม   
ท่ีไมใชสนิทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๘๓๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๓๒] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม                 
อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๘๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑            
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               นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ        
                สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ         
     [๘๓๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๘๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๓๖] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๘๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกนสวติักกทุกสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกะ   
     [๘๓๘] สวติักกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๓๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๔๐] อวติักกธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๔๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกนสวจิารทุกสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกะ    
     [๘๔๒] สวจิารธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิจารธรรมท่ีไมใช      
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๘๔๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๔๔] อวจิารธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรมท่ีไมใช      
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๘๔๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกนสัปปติกทุกสนทัิสสนัตติกสัปปติกทุกะ   
     [๘๔๖] สัปปติกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
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     [๘๔๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๔๘] อัปปติกธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปติกธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๔๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
           นสนิทัสสนัตติกนปติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกปติสหคตทุกะ   
     [๘๕๐] ปตสิหคตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๕๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑            
     [๘๕๒] ธรรมท่ีไมใชปตสิหคตธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๘๕๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
           นสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกสนทัิสสนัตติกสุขสหคตทุกะ    
     [๘๕๔] สุขสหคตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๕๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๕๖] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๘๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
                  นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ            
                   สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ             
     [๘๕๘] อุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขา           
สหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๘๕๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๖๐] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม               
ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ      
ปจจัย     
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     [๘๖๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
          นสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกสนทัิสสนัตติกกามาวจรทุกะ    
     [๘๖๒] กามาวจรธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๖๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
     [๘๖๔] ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     [๘๖๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
           นสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกะ    
     [๘๖๖] รูปาวจรธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม             
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๖๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๖๘] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     [๘๖๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
          นสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกสนทัิสสนัตติกอรูปาวจรทุกะ   
     [๘๗๐] อรูปาวจรธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๗๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๗๒] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๘๗๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
          นสนิทัสสนัตติกนปริยาปนนทุกสนทัิสสนัตติกปริยาปนนทุกะ   
     [๘๗๔] ปริยาปนนธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริยาปนน            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
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     [๘๗๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
     [๘๗๖] อปริยาปนนธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปริยาปนน          
ธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๘๗๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                    นสนิทัสสนัตติกนนยิยานิกทุกะ             
                     สนิทัสสนัตติกนิยยานกิทุกะ              
     [๘๗๘] นยิยานิกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิยานกิธรรม           
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๗๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๘๐] อนยิยานกิธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนยิยานกิ            
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๘๘๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
               นสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกนยิตทุกะ   
     [๘๘๒] นิยตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยตธรรมท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๘๘๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๘๔] อนติยธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรม                 
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๘๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
            นสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกะ    
     [๘๘๖] สอุตตรธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม               
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๘๘๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
     [๘๘๘] อนตุตรธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม               
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๘๘๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
              นสนิทัสสนัตติกนสรณทุกสนิทัสสนัตติกสรณทุกะ     
     [๘๙๐] สรณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรมท่ีไมใช            
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๘๙๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๘๙๒] อรณธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใช            
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นยั       
     อรณธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชอนิทัสสน         
สัปปฏิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นัย               
     อรณธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใช                 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั มี ๗ นยั     
     [๘๙๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
           ในอวิคตปจจัย                มี "   ๒๑           
           แมสหชาตวารก็พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร          
     [๘๙๔] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม          
ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๗ นยั           
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรมท่ีเปน          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๗ นัย   
     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม              
ท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย            
เหตุปจจยั มี ๗ นัย          
     [๘๙๕] ธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม           
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั           
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     ธรรมท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรมท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     [๘๙๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑           
           ในอารัมมณปจจยั              มี "    ๓           
           ในอวิคตปจจัย                มี "   ๒๑           
     อนุโลมก็ดี ปจจนยีะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนยีานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ใน          
กุสลัตติกะ ทานนับไวฉันใด พึงนับฉันนัน้   
                  ปจจนียานุโลมติกทุกปฏฐาน จบ.             
                    ปจจนยีานุโลมติกติกปฏฐาน               
               นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะ       
     [๘๙๗] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนาย              
สัมปยุตตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย        
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม          
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั       
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม          
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุต-            
ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั    
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     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุต            
ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม          
ท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกดิข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุต         
ธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     [๘๙๘] ในเหตุปจจยั            มีวาระ ๙                 
     [๘๙๙] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนาย            
สัมปยุตตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต          
ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต          
ธรรม ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๙๐๐] ในเหตุปจจยั            มีวาระ ๓                 
     [๙๐๑] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขม            
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขาย           
เวทนายสัมปยตุตธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั    
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย         
สัมยุตตธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขาย           
เวทนายสัมปปยุตตธรรม ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั     
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     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย-         
สัมปยุตตธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวท           
นายสัมปยุตตธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวท           
นายสัมปยุตตธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีไมใช       
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย         
สัมปยุตตธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีไมใช         
อัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขาย           
เวทนายสัมปยตุตธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมท่ีไมใช    
อกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     [๙๐๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
               นกุสลัตติกนวิปากกัตติกกุสลัตติกวิปากตัติกะ   
     [๙๐๓] วิปากธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     วิปากธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั มี ๑ นัย          
     วิปากธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช    
วิปากธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย   
     [๙๐๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๐๕] วิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวปิากธัมมธรรมท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     วิปากธัมมธรรมท่ีเปนอกุศล ฯลฯ เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั     
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     วิปากธัมมธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั     
     วิปากธัมมธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชกุศล และธรรม         
ท่ีไมใชวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นยั    
     [๙๐๖] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๙๐๗] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปาก         
ธัมมธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๙๐๘] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                  นกสุลัตติกนอุปาทินนุปาทานยิตัติกะ         
                   กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานยิตัติกะ          
     [๙๐๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม ท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกอุปาทินนปุาทา     
นิยธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย   
     [๙๑๐] ในอารัมมณปจจยั              มีวาระ ๖            
     [๙๑๑] อนปุาทินนุปาทานิยธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทา          
นิยธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๑๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๙๑๓] อนปุาทินนอนุปาทานิยธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทาทินนอนุ            
ปาทานิยธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๙๑๔] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                 นกสุลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ       
                  กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ        
     [๙๑๕] สังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกศุล อาศัยธรรมท่ีไมใชสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม    
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     อกุศลมูล มี ๓ นัยเทานัน้    
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     [๙๑๖] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสัง        
กิเลสิกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๙๑๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๙๑๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสัง          
กิเลสิกธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๙๑๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
               นกุสลัตติกนวิตกักตัติกกุสลัตติกวิตักกตัติกะ   
     [๙๒๐] สวติักกสวจิารธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกสวิจารธรรมท่ีไมใช      
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๒๑] ในเหตปุจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๒๒] อวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักวจิารมัตตธรรม         
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๒๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๒๔] อวติักกอวจิารธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตกักอวจิารธรรม            
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑๒           
                 นกสุลัตติกนปติตติกกุสลัตติกปติตติกะ      
     [๙๒๖] ปตสิหคตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรมท่ีไมใชกุศล            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๒๘] สุขสหคตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรมท่ีไมใชกุศล              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๒๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๓๐] อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรมท่ีไมใช          
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๙๓๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
               นกุสลัตติกนทัสสนัตติกกุสลัตติกทัสสนัตติกะ    
     [๙๓๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                
ธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๙๓๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม               
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๓๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๓๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
                นกสุลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ        
                 กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ         
     [๙๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหา               
ตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๙๓๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๔๐] ภาวนายหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ              
เหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
     [๙๔๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใช            
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๙๔๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
            นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกกุสลัตติกอาจยคามิตติกะ   
     [๙๔๔] อาจยคามิธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั         
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     [๙๔๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๙๔๖] อปจยคามิธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยคามิธรรมท่ีไมใชกุศล             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๔๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินา          
ปจยคามิธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๙๔๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
               นกุสลัตติกนเสกขัตติกกุสลัตติกเสกขัตติกะ      
     [๙๕๐] เสกขธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๕๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๙๕๒] อเสกขธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรมท่ีไมใชกุศล               
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๕๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๕๔] เนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวเสกขานา                 
เสกขธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๙๕๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
               นกุสลัตติกนปริตตัตติกกุสลัตติกปริตตัตติกะ    
     [๙๕๖] ปริตตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๕๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
     [๙๕๘] มหคัคตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรมท่ีไมใชกุศล             
 เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๕๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๖๐] อัปปมาณธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั         
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     [๙๖๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
          นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ   
     [๙๖๒] ปริตตารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตารัมมณธรรม                
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๖๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๖๔] มหคัคตารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตารัมมณธรรมท่ีไมใช         
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๖๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙            
     [๙๖๖] อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม                
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๖๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
                 นกสุลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหนีัตติกะ       
     [๙๖๘] หีนธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชหนีธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ       
เหตุปจจยั   
     [๙๖๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๗๐] มัชฌิมธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๗๑] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
     [๙๗๒] ปณีตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชปณีตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     [๙๗๓] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖            
               นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกมิจฉัตติกะ   
     [๙๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเปนอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีไมใชกุศล      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓     
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     [๙๗๖] สัมมัตตนิยตธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสัมมัตตนิยตธรรมท่ีไมใชกุศล       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๗๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๓            
     [๙๗๘] อนยิตธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรมท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๙๗๙] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๕            
           นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกกุสลัตติกมัคครรัมมณัตติกะ   
     [๙๘๐] มัคคารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรมท่ีไมใชกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๘๑] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖           
     [๙๘๒] มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุกธรรมท่ีไมใชกุศล           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๘๓] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖           
     [๙๘๔] มัคคาธิปติธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติธรรมท่ีไมใชกุศล         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๙๘๕] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖           
              นกุสลัตติกนอุปปนนัตติกกุสลัตติกอุปปนนัตติกะ    
     [๙๘๖] ธรรมท่ีไมใชอุปปนนธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมท่ีเปนกุศล       
โดยอารัมมณปจจัย             
     [๙๘๗] ในอารัมมณปจจยั               มีวาระ ๑๘          
     [๙๘๘] ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนธรรมท่ีไมใชกุศล เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรมท่ีเปน     
กุศล โดยอารัมมณปจจยั        
     [๙๘๙] ในอารัมมณปจจยั               มีวาระ ๑๘          
            นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติอตีตารัมมณัตติกะ   
     [๙๙๐] อตีตารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตารัมมณธรรมท่ีไมใช         
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๙๙๑] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
     [๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรมท่ีเปนกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาคตารัมมณธรรมท่ีไมใช           
กุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๙๙๓] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๙           
     [๙๙๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณ         
ธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๙๙๕] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๓           
                   นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ           
                    กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ            
     [๙๙๖] อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม            
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๙๗] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
     [๙๙๘] พหทิธารัมมณธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม                
ท่ีไมใชกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๙๙๙] ในเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓          
             นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ    
     [๑๐๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัป              
ปฏิฆธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
ท่ีไมใชอกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย            
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
ท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย         
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุ      
ปจจัย มี ๑ นัย     
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     สนิทัสสมสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ี           
ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
มี ๑ นัย    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
ท่ีไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอกุศล เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
มี ๑ นัย    
     [๑๐๐๑] ในเหตุปจจยั                  มีวาระ ๖          
     [๑๐๐๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัป              
ปฏิฆธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๑๐๐๓] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖          
     [๑๐๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากฤต อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิ           
ฆธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๐๐๕] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓          
              นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะ       
     [๑๐๐๖] กศุลท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสุขาย       
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     กุศลธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช         
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นัย   
     กุศลธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชทุกขาย        
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     กุศลธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช          
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย   
     กุศลธรรมท่ีเปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใช         
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     กุศลธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอทุกขม         
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  มี ๒ นัย    
     หัวขอปจจยั ๔ โดยคณิตกนัย พึงกระทําใหเปนหวัขอปจจัยอยางละ ๒ ละ ๒   
     [๑๐๐๗] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ ๑๔      
     [๑๐๐๘] อกุศลอธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศล               
ท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     อกุศลธรรมท่ีเปนทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชสุขาย       
เวทนายสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๐๐๙] ในเหตุปจจยั                      มีวาระ ๒๑     
     [๑๐๑๐] ธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก         
อัพยากตธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๐๑๑] ในอารัมมณปจจยั                   มีวาระ ๑๔     
               นวิปากัตติกนกุสลัตติกวิปากัตติกกุสลัตติกะ    
     [๑๐๑๒] กศุลธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชวิปากธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๑๓] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๓      
     [๑๐๑๔] อกุศลธรรมท่ีเปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลท่ีไมใชวิปากธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๑๕] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๓      
     [๑๐๑๖] อัพยากตธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช   
อัพยากตธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๑๐๑๗] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๓      
                  นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ         
                   อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ          
     [๑๐๑๘] กศุลธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช           
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
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     [๑๐๑๙] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๓     
     [๑๐๒๐] อกุศลธรรมท่ีเปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใช         
อนุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๒๑] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๓     
     [๑๐๒๒] อัพยากตธรรมท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากต             
ธรรม ท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๐๒๓] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๕     
                 นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ       
                  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ        
     [๑๐๒๔] กศุลธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล                 
ท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๒๕] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๖     
     [๑๐๒๖] อกุศลธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลธรรมท่ีไม      
ใชสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๒๗] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๓     
     [๑๐๒๘] อัพยากตธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากต          
ธรรมท่ีไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๐๒๙] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๖     
               นวิตกักัตติกนกุสลัตติกวิตกักัตติกกุสลัตติกะ   
     [๑๐๓๐] กศุลธรรมท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชสวิตกั        
กสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๓๑] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๕    
     [๑๐๓๒] อกุศลธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชสวิตัก       
กสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๓๓] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๙      
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     [๑๐๓๔] อัพยากตธรรมท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ี           
ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     [๑๐๓๕] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๗     
                 นปติตติกนกุสลัตติกปติตติกกุสลัตติกะ      
     [๑๐๓๖] กศุลธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชปติสหคตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๓๗] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๒๘   
     [๑๐๓๘] อกุศลธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชปติสหคต         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๓๙] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๒๘   
               นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะ    
     [๑๐๔๐] กศุลธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล             
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๑๐๔๑] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๓    
     [๑๐๔๒] อกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใช            
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
     [๑๐๔๓] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖    
     [๑๐๔๔] อัพยากตธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
อัพยากตธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๔๕] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖    
                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนกุสลัตติกะ        
                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกตัติกกสุลัตติกะ         
     [๑๐๔๖] กศุลธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ี   
ไมใชกุศลท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๒ ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ - หนาท่ี 437 
     [๑๐๔๗] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๓    
     [๑๐๔๘] อกุศลธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
อกุศล ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๔๙] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖    
     [๑๐๕๐] อัพยากตธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม   
ท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๕๑] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖    
            นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกอาจยคามิตติกกุสลัตติกะ   
     [๑๐๕๒] กศุลธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอาจยคามิ          
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๕๓] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๖   
     [๑๐๕๔] อกุศลธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชอาจยคามิ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๕๕] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๓   
     [๑๐๕๖] อัพยากตธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากต           
ธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๑๐๕๗] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๕   
               นเสกขัตติกนกุสลัตติกเสกขัตติกกุสลัตติกะ      
     [๑๐๕๘] กศุลธรรมท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชเสกขธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๕๙] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๖   
     [๑๐๖๐] อกุศลธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใช            
เสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๖๑] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ ๓   
     [๑๐๖๒] อัพยากตธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากต                
ธรรม ท่ีไมใชเสกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
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     [๑๐๖๓] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๕   
               นปริตตัตติกนกุสลัตติกปริตตัตติกกุสลัตติกะ    
     [๑๐๖๔] กศุลธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชมหัคคตธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๖๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๙    
     [๑๐๖๖] อกุศลธรรมท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชมหัคคตธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๐๖๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๐๖๘] อัพยากตธรรมท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใช             
ปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๖๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๖    
           นปริตตารัมณัตติกนกุสลัตติกปริตตารัมณัตติกกสุลัตติกะ   
     [๑๐๗๐] กศุลธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชปริตตา          
รัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๗๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
     [๑๐๗๒] อกุศลธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชปริตตา        
รัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๗๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑๔    
                 นหนีัตติกนกุสลัตติกหีนัตติกจกสุลัตติกะ     
     [๑๐๗๔] กศุลธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชหีนธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๗๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖    
     [๑๐๗๖] อกุศลธรรมท่ีเปนหีนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใชหีนธรรม เกดิข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๗๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓     
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     [๑๐๗๘] อัพยากตธรรมท่ีเปนมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใช           
หีนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๐๗๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖    
              นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกะ    
     [๑๐๘๐] กศุลธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ท่ีไมใชมิจฉัตต        
นิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๐๘๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖    
     [๑๐๘๒] อกุศลธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล ท่ีไมใช              
มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๘๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖    
     [๑๐๘๔] อัพยากตธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมท่ีไมใช             
มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๘๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖    
            นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะ   
     [๑๐๘๖] กศุลธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ท่ีไมใชมัคคารัม        
มณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๐๘๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓๕    
     ธรรมท่ีไมใชอกุศล ธรรมท่ีไมใชอัพยากฤต ไมมี         
              นอุปปนนัตติกนกสุลัตติกอุปปนนัตติกกุสลัตติกะ    
     [๑๐๘๘] ธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนอุปปนน     
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั       
     [๑๐๘๙] ในอารัมมณปจจัย                         มีวาระ ๗    
     [๑๐๙๐] ธรรมท่ีไมใชอกศุลท่ีไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอกศุลธรรมท่ีเปน           
อุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     [๑๐๙๑] ในอารัมมณปจจยั                         มีวาระ ๖     
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     [๑๐๙๒] ธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม ท่ีไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม         
ท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๐๙๓] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๗    
            อตีตัตติกะ กเ็หมือนกับ อุปปนนัตติกะ            
           นอตีตารัมมณัตติกนกสุลัตติกอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ   
     [๑๐๙๔] กศุลธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลท่ีไมใชอตีตารัมมณ       
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๐๙๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
     [๑๐๙๖] อกุศลธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุลท่ีไมใชอตีตา          
รัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๐๙๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
              นอัชฌัตตัตติกนกุลัตติกอัชฌัตตัตติกกุสลัตติกะ   
     [๑๐๙๘] กศุลธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     กุศลธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ท่ีไมใชพหทิธาธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๐๙๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๒    
     [๑๑๐๐] อกศุลธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอัชฌัตตธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๐๑] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๒    
                   นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ           
                    อัชฌัตตารัมมณตัติกกุสลัตติกะ            
     [๑๑๐๒] กศุลธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอัชฌัต        
ตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๐๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖     
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     [๑๑๐๔] อกุศลธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใช             
อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๑๐๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖    
              นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ   
     [๑๑๐๖] กศุลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใช             
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     กุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชอนิทัสสน          
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     กุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ท่ีไมใชสนิทัสสน          
สัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศลท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๐๗] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๓    
     [๑๑๐๘] อกุศลธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอกุศลท่ีไมใช           
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๑๐๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๑๐] อัพยากตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรม            
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๑๑๑๑] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๗    
     นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล มี ๗ นัย เหมือนกัน      
     ทุกมูล มี ๗ เหมือนกนั รวมท้ังหมดเปน ๒๑ นยั            
            นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกสนิทัสสนัตติกเวทนาตติกะ    
     [๑๑๑๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
     [๑๑๑๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓     
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     [๑๑๑๔] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช         
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๑๑๑๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๑๖] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย                 
ธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน           
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๑๑๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
             นสนิทัสสนัตติกนวปิากัตติกสนิทัสสนัตติกวิปากัตติกะ   
     [๑๑๑๘] วปิากธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ท่ีไมใช      
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๑๑๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๒๐] วปิากธัมมธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมม           
ธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๑๒๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๒๒] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๑๒๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
                นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ       
                 สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานยิัตติกะ        
     [๑๑๒๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปน            
ปจจัยแกอุปาทินนุปาทานยิธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๑๒๕] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๖    
     [๑๑๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๑๒๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑     
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     [๑๑๒๘] อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๑๑๒๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
                นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ    
                 สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ     
     [๑๑๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๑๑๓๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๓๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๑๓๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
     [๑๑๓๔] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช         
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     [๑๑๓๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
            นสนิทัสสนัตติกนวิตกักัตติกสนิทัสสนัตติกวิตกักตัติกะ   
     [๑๑๓๖] สวิตักกสวิจารธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักก        
สวิจารธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๓๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช             
อวิตักกวิจารมตัตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๓๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                
อวิตักกอวิจารธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๑๔๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑     
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              นสนิทัสสนัตติกนปติตติกสนิทัสสนัตติกปติตติกะ    
     [๑๑๔๒] ปติสหคตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปติสหคต             
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๑๔๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๔๔] สุขสหคตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคต               
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๑๔๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขา           
สหคตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๔๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
                    นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ              
                     สนิทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ               
     [๑๑๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๔๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๕๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๕๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย   
ธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๑๕๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒๑    
              นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ      
               สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกตัติกะ       
     [๑๑๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม   
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     [๑๑๕๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     [๑๑๕๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๕๘] เนวทัสสนเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๑๕๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
                   นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ             
                    สนิทัสสนัตติกอาจยคามิตติกะ              
     [๑๑๖๐] อาจยคามิธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาจยคามิธรรม          
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั       
     [๑๑๖๑] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๖๒] อปจยคามิธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอปจยคามิ             
ธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๑๖๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑    
     [๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ี                
ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     [๑๑๖๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
            นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกสนิทัสสนัตติกเสกขัตติกะ    
     [๑๑๖๖] เสกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม ท่ีไมใช         
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๑๖๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๖๘] อเสกขธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเสกขธรรม               
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
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     [๑๑๖๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
เนวเสกขานาเสกธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๗๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
             นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะ   
     [๑๑๗๒] ปริตตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตธรรมท่ี             
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๑๑๗๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
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     [๑๑๗๔] มหัคคตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตธรรม              
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๑๑๗๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๗๖] อัปปมาณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปมาณ               
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๑๗๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
                  นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ          
                   สนิทัสสนัตติกปริตตารัมมณัตติกะ           
     [๑๑๗๘] ปริตตารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปริตตา           
รัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๗๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๘๐] มหัคคตารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมหัคคตา           
รัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๘๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
อัปปมาณารัมมณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๘๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
              นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกสนิทัสสนัตติกหีนตัติกะ    
     [๑๑๘๔] หนีธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชหีนธรรม ท่ีไมใช          
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๑๘๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๘๖] มัชฌิมธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม              
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๑๑๘๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
     [๑๑๘๘] ปณิตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปณีตธรรม   
ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
     [๑๑๘๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
           นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกกสนทัิสสนัตติกมิจฉัตตัตติกะ    
     [๑๑๙๐] มิจฉัตตนิยตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตต          
นิยตธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   



     [๑๑๙๑] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๙๒] สัมมัตตนิยตธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตต          
นิยตธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๑๙๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๑๙๔] อนิยตธรรมท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนิยตธรรมท่ี             
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๑๑๙๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑    
                  นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ           
                   สนิทัสสนัตติกมัคคารัมมณัตติกะ            
     [๑๑๙๖] มัคคารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัม          
มณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๑๙๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓   
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     [๑๑๙๘] มัคคเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคเหตุก           
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๑๙๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๓    
     [๑๒๐๐] มัคคาธิปติธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคาธิปติ         
ธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๐๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
           นสนิทัสสนัตติกนอุปปนนัตติกสนิทัสสนัตติกอุปปนนัตติกะ    
     [๑๒๐๒] ธรรมท่ีไมใชอุปปนนธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก            
อุปปนนธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
     [๑๒๐๓] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๖    
             นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกสนิทัสสนัตติกอตีตัตติกะ    
     [๑๒๐๔] ธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปน             
ปจจัยแกปจจปุปนนธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๒๐๕] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๖    
                  นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ           
                   สนิทัสสนัตติกอตีตารัมมณัตติกะ            
     [๑๒๐๖] อตีตารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตา             
รัมมณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๒๐๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๒๐๘] อนาคตารัมมณธรรม ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช   
อนาคตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๒๐๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๒๑๐] ปจจุปปนนารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช              
ปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๑๒๑๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓     
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                 นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ         
                  สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ          
     [๑๒๑๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                 
อัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๒๑๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
     [๑๒๑๔] พหิทธารัมมณธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธา            
รัมมณธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๒๑๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
            ในอวคิตปจจัย                          มี "   ๓    
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึง             
ใหพิสดาร   
                  ปจจนียานุโลมติกติกปฏฐาน จบ.             
                     ________________________    
                    ปจจนยีานุโลมทุกทุกปฏฐาน               
                นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ         
     [๑๒๑๖] สเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ          
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     สเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     สเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
สเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     สเหตุธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั      
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     [๑๒๑๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๔    
            ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๔    
            ในอวคิตปจจัย                          มี  "  ๔    
     [๑๒๑๘] ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม              
ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๒๑๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑    
            ในอารัมมณปจจยั                        มี "   ๖    
            ในอวคิตปจจัย                          มี "   ๕    
                     ปญหาวาร พึงใหพิสดาร   
     [๑๒๒๐] อเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุ          
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั    
     อเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     อเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และ          
ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย                
     [๑๒๒๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
            นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ    
     [๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตสัุมปยุตตธรรม             
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๒๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๔    
     [๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม            
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๒๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓    
             นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ    
     [๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และ                
ไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๒๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑     
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     [๑๒๒๘] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม              
ท่ีไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๑๒๒๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑              
          นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ    
     [๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม              
และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๒๓๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑              
     [๑๒๓๒] ธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ          
เหตุปจจยั   
     [๑๒๓๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑              
             นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ   
     [๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใช            
สเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๑๒๓๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑              
     [๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม และไมใช            
อเหตุกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๑๒๓๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑              
               นเหตุทุกนสัปปจจยทุกเหตุทุกสัปปจจยทุกะ      
     [๑๒๓๘] ธรรมท่ีไมใชสัปปจจยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม           
ท่ีเปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๒๓๙] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๓           
                 สังขตทุกะ กเ็หมือนกับ สัปปจจยทุกะ         
               นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ      
     [๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม ท่ีไมใช          
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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      [๑๒๔๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓              
     [๑๒๔๒] ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม           
ท่ีเปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๒๔๓] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๓           
                นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ       
     [๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใช             
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๒๔๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓              
     [๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใช             
นเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๒๔๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑              
                   นเหตุทุกนรูปทุกเหตุทุกรูปทุกะ          
     [๑๒๔๘] รูปธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๒๔๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓              
     [๑๒๕๐] อรูปธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๕๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓              
                 นเหตุทุกนโลกยิทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ          
     [๑๒๕๒] โลกิยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     โลกิยธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั โดยคณิตกนยั มีวาระ ๓    
     [๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรมท่ีไมใช              
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๒๕๔] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓          
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            นเหตุทุกนเกนจวิิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ    
     [๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม             
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๕๖] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๙              
     [๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจวิิญเญยยธรรม             
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๕๘] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๙              
                 นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ           
     [๑๒๕๙] อาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     อาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                
อาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     อาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     อาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และธรรม           
ท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     [๑๒๖๐] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๕              
     [๑๒๖๑] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช          
อาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม         
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม          
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม         
อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม         
ท่ีไมใชเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั   
     [๑๒๖๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕   
                 นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ            
     [๑๒๖๓] สาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๖๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
           นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยตุตทุกะ   
     [๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม            
ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๑๒๖๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๒๖๗] อาสววิปปยตุตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม             
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๖๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙   
             นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ        
     [๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรมและ   
ไมใชอนาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๗๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕   
     [๑๒๗๑] ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช        
อนาสวธรรมและไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     [๑๒๗๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕    
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                 นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ             
                   เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ              
     [๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว               
ธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๒๗๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๒๗๕] ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย            
ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๒๗๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                 นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ             
                   เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ              
     [๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตต             
ธรรม และไมใชสาสวธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๒๗๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๒๗๙] อาสววิปปยตุตอนาสวธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตต             
ธรรม และไมใชอนาสวธรรม ท่ีไมใชเหตธุรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๒๘๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
          นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ   
     [๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีไมใช             
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๒๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
             นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ     
     [๑๒๘๓] คันถธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๘๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙    
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             นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ       
     [๑๒๘๕] โอฆธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๘๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕   
             นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ       
     [๑๒๘๗] โยคธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม  ท่ีไมใชเหตุธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๘๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕   
            นเหตุทุกโนนวีรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ    
     [๑๒๘๙] นวีรณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๙๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
          นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ    
     [๑๒๙๑] ปรามาสธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีไมใช              
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
               นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ        
     [๑๒๙๒] สารัมมณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ท่ีไมใช             
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
     [๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม ท่ีไมใช          
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
                  นเหตุทุกโนจติตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ          
     [๑๒๙๔] จติตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๙๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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     [๑๒๙๖] ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใช         
จิตตธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๑๒๙๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ         
     [๑๒๙๘] เจตสิกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๒๙๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเจตสิกธรรม ท่ีไมใช            
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๐๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
             นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ    
     [๑๓๐๒] จติตสัมปยุตตธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม             
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๐๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๐๔] จติตวิปปยุตตธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม            
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๐๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
             นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ    
     [๑๓๐๖] จติตสังสัฏฐธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม               
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๐๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๐๘] จติตสังสัฏฐธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตวิสังสัฏฐธรรม            
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๐๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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            นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ   
     [๑๓๑๐] จติตสมุฏฐานธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม               
ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๑๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๑๒] ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม            
ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๑๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
               นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ     
     [๑๓๑๔] จติตสหภูธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใช           
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๑๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๑๖] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม              
ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
           นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวตัติทุกะ    
     [๑๓๑๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
จิตตานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๑๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                 นเหตุทุกโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ           
                         เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ      
     [๑๓๑๙] จติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ          
สมุฏฐานธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     [๑๓๒๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๒๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม                 
ท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๒๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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                นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ        
                 เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ          
     [๑๓๒๓] จติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต             
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๒๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๒๕] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม             
ท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๒๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
              นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ   
               เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ     
     [๑๓๒๗] จติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติธรรม ท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช           
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     [๑๓๒๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๒๙] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัย          
ธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๓๓๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
               นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอชัฌัตติกทุกะ    
     [๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรมท่ีไมใช         
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๓๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๓๓] พาหิรธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๓๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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                นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ         
     [๑๓๓๕] อุปาทาธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๓๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๓๗] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรมท่ีไมใช         
อุปาทาธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
     [๑๓๓๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอปุาทินนทุกะ     
     [๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรมท่ีไมใช          
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๔๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
            นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ    
     [๑๓๔๑] อุปาทานธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรมท่ีไมใชเหตุ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๔๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
            นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ    
     [๑๓๔๓] กเิลสธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๔๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
         นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ    
     [๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหา                
ตัพพธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
     [๑๓๔๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๔๗] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช            
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๔๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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         นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ   
     [๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ              
ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     [๑๓๕๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๕๑] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช             
ธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
     [๑๓๕๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                 นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ           
                  เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ            
     [๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสส               
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     [๑๓๕๔] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ี             
ไมใชธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๕๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                 นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ            
                  เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ             
     [๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนาย              
ปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๕๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๓๕๘] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ี              
ไมใชธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
     [๑๓๕๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                นเหตุทุกนสวิตกักทุกเหตุทุกสวติักกทุกะ       
     [๑๓๖๐] สวิตักกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวิตักกธรรม ท่ีไมใชเหตุ        
ธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     [๑๓๖๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
            ในปจจัยท้ังปวง ฯลฯ   
                   นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ            
     [๑๓๖๒] สรณธรรมท่ีเปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๓๖๓] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๓   
     [๑๓๖๔] อรณธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชเหตธุรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อรณธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     อรณธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ท่ีไมใชเหตุธรรม และธรรม           
ท่ีไมใชอรณธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๓๖๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ         
     [๑๓๖๖] เหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกดิข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     เหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุกธรรม และธรรม      
ท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๖๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๓๖๘] นเหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชสเหตุก        
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๖๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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            นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ    
     [๑๓๗๐] เหตุธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช           
นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย         
     เหมือนกับสเหตุทุกะ      
             นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ    
     [๑๓๗๑] เหตุธรรมท่ีเปนเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชเหตุ       
และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย                
     [๑๓๗๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๓๗๓] นเหตุธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม และไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช                
นเหตุธรรมท่ีไมใชอเหตุกะและไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๓๗๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
         นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ    
     [๑๓๗๕] เหตุธรรมท่ีเปนเหตุและเหตสัุมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ี          
ไมใชเหตุ และไมใชเหตวุิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๓๗๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑    
     [๑๓๗๗] นเหตุธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยตุตธรรม และไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช          
นเหตุธรรมท่ีไมใชเหตวุิปปยตุตะ และไมใชนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     [๑๓๗๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
            ทุกะท่ีสุด ไมแจก    
               นสัปปจจยทุกนเหตุทุกสัปปจจยทุกเหตุทุกะ      
     [๑๓๗๙] เหตุธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอัปปจจย      
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๘๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๓๘๑] นเหตุธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช              
อัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     [๑๓๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
            สังขตทุกะกเ็หมือนกับสัปปจจยทุกะ                
               นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ      
     [๑๓๘๓] เหตุธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชสนทัิสสน      
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๘๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๓๘๕] นเหตุธรรมท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใช             
สนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๓๘๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                   นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ    
     [๑๓๘๗] เหตุธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆ         
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๘๘] ในเหตุปจจัย          มีหัวขอปจจัย ๑          
     [๑๓๘๙] นเหตุธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใช              
สัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๓๙๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                   นรูปทุกนเหตุทุกรูปทุกเหตุทุกะ          
     [๑๓๙๑] เหตุธรรมท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชรูปธรรม เกิด     
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     นเหตุธรรมท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชรูปธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั              
     โดยคณิตกนัย                  มีวาระ ๓   
                 นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ          
     [๑๓๙๒] เหตุธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชโลกิยธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย     
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     เหตุธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๓๙๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
     [๑๓๙๔] นเหตุธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั     
     [๑๓๙๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๔   
           นเกนจวิิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจวิญิเญยยทุกเหตุทุกะ   
     [๑๓๙๖] เหตุธรรมท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตธุรรมท่ีไมใช            
เกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๙๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙   
     [๑๓๙๘] นเหตุธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช          
เกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๓๙๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙   
                 โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ           
     [๑๔๐๐] เหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     เหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม     
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
     เหตุธรรมท่ีเปนอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม และธรรม          
ท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย         
     [๑๔๐๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕   
     [๑๔๐๒] นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสว    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     นเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และ           
ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชธรรม ท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๕ นัย    
                            ฯลฯ   
               นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ        
     [๑๔๐๓] เหตุธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ท่ีไมใช                
สารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๔๐๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๔๐๕] นเหตุธรรมท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใช               
อนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     [๑๔๐๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                            ฯลฯ   
                  นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ             
     [๑๔๐๗] เหตุธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     เหตุธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
เหตุปจจยั   
     [๑๔๐๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
     [๑๔๐๙] นเหตุธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     นเหตุธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน         
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๔๑๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                            ฯลฯ    
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                นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ           
     [๑๔๑๑] สเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     สเหตุกธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๔๑๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
     [๑๔๑๓] อเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม ท่ีไมใชสรณธรรม         
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     อเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๔๑๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
             นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยตุตทุกะ   
     [๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม              
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๑๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
     [๑๔๑๗] เหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม              
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๑๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
             นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ      
     [๑๔๑๙] เหตุและสเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุและไมใช                
อเหตุกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     เหตุและสเหตุกธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตแุละไมใชอเหตุกธรรม             
ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๒๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒    
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     [๑๔๒๑] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรม                
ท่ีไมใชอเหตุธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย             
     ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุก       
ธรรม และไมใชนเหตุธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     [๑๔๒๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
            เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ    
                            ฯลฯ   
            นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ     
     [๑๔๒๓] นเหตุสเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใช             
สเหตุกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     [๑๔๒๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๔๒๕] นเหตุอเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใช             
อเหตุกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย    
     นเหตุอเหตุกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม          
ท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั          
     [๑๔๒๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒    
               นสรณทุกนสัปปจจยทุกสรณทุกสัปปจจยทุกะ        
     [๑๔๒๗] ธรรมท่ีไมใชสัปปจจยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม            
ท่ีเปนอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย   
                 นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ            
     [๑๔๒๘] ธรรมท่ีไมใชสังขตธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ      
               นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ        
     [๑๔๒๙] สนิทัสสนธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรมท่ีไมใช             
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๓๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓    
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                นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ         
     [๑๔๓๑] สัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใช               
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๓๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                   นสรณทุกนรูปทุกสรณทุกรูปทุกะ            
     [๑๔๓๓] รูปธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน     
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๔๓๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
     [๑๔๓๕] อรูปธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมท่ีไมใชสรณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๓๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
                 นสรณทุกนโลกยิทุกสรณทุกโลกิยทุกะ            
     [๑๔๓๗] โลกิยธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๓๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๔๓๙] โลกุตตรธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรมท่ีไมใช               
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๔๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
           นสรณทุกนเกนจวิิญเญยยทุกสรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ    
     [๑๔๔๑] เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม              
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๔๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
     [๑๔๔๓] เกนจิวิญเญยยธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม             
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๔๔] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๓    
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            นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ         
     [๑๔๔๕] อาสวธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมท่ีไมใชอรณธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นัย    
                   นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ                 
                    สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ   
     [๑๔๔๖] สัญโญชนธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรมท่ีไมใช               
อรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๔๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
             นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ        
     [๑๔๔๘] คันถธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรมท่ีไมใชอรณธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๔๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
             นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ          
     [๑๔๕๐] โอฆธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรมท่ีไมใชอรณธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๕๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
             นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ          
     [๑๔๕๒] โยคธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรมท่ีไมใชอรณธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๕๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
             นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทุกนวีรณโคจฉกทุกะ      
     [๑๔๕๔] นีวรณธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรมท่ีไมใชอรณธรรม            
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๕๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑    
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          นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ       
      [๑๔๕๖] ปรามาสธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั              
     [๑๔๕๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
               นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ          
     [๑๔๕๘] สารัมมณธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรมท่ีไมใช               
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นยั   
     [๑๔๕๙] อนารัมมณธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรมท่ีไมใช             
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๖๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
                  นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ             
     [๑๔๖๑] จติตธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรมท่ีไมใชสรณธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๖๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓   
                            ฯลฯ   
                นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ           
     [๑๔๖๓] เจตสิกธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรมท่ีไมใชสรณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๖๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
            นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ   
     [๑๔๖๕] จติตสัมปยุตตธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม              
ท่ีไมใชสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๒ นยั          
             นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ    
     [๑๔๖๖] จติตสังสัฏฐธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรมท่ีไมใช       
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     [๑๔๖๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒   
                            ฯลฯ   
                   นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ               
                    สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ                
     [๑๔๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนสรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหา                 
ตัพพธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
     [๑๔๖๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
     [๑๔๗๐] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช               
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     [๑๔๗๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
                            ฯลฯ   
                นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ           
     [๑๔๗๒] สอุตตรธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใช                 
สรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     [๑๔๗๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
            ในอวคิตปจจัย         มี "   ๑   
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน          
กับปฏิจจวาร   
     [๑๔๗๔] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกสอุตตรธรรมท่ีเปน         
อรณธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๑ นัย   
     [๑๔๗๕] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกสอุตตรธรรมท่ีเปน         
อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๑ นัย    
     [๑๔๗๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
            ในอารัมมณปจจยั       มี "   ๑   
            ในอธิปติปจจัย         มี "   ๑ ฯลฯ             
            ในอวคิตปจจัย         มี "   ๑ ฯลฯ     
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     [๑๔๗๗] ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกสอุตตรธรรมท่ีเปน         
อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย     
            ฯลฯ เปนปจจยั     โดยสหชาตปจจัย               
            ฯลฯ เปนปจจยั     โดยอุปนิสสยปจจัย            
            ฯลฯ เปนปจจยั     โดยปจฉาชาตปจจัย            
     [๑๔๗๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี "   ๑    
     [๑๔๗๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย   มีหวัขอปจจัย ๑                
     [๑๔๘๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั    มีหวัขอปจจัย ๑               
     ปญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงใหพสิดาร ฉันนั้น        
     [๑๔๘๑] อนุตตรธรรมท่ีเปนอรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรมท่ีไมใชสรณธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
     [๑๔๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑   
            ในอวคิตปจจัย         มี "   ๑   
     [๑๔๘๓] ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกอนุตตรธรรม ท่ีเปน        
อรณธรรม โดยอนันตรปจจยั      
     [๑๔๘๔] ในอนันตรปจจยั        มีวาระ ๑   
            ในสมนันตรปจจยั       มี "   ๑   
            ในอุปนิสสยปจจัย       มี "   ๒                 
            ในปุเรชาตปจจัย       มี "   ๑   
            ในอาเสวนปจจยั       มี "   ๑   
            ในวิปปยุตตปจจยั       มี "   ๑                 
            ในอัตถิปจจัย          มี "   ๑                 
            ในนัตถิปจจัย          มี "   ๑                 
            ในวิคตปจจัย          มี "   ๑   
            ในอวคิตปจจัย         มี "   ๑    
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     [๑๔๘๕] ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรมท่ีไมใชสรณธรรม เปนปจจยัแกอนุตตรธรรมท่ีเปน         
อรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     ฯลฯ เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย    
     ธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรมท่ีไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกอนุตตรธรรมท่ีเปนอรณธรรม         
โดยอุปนิสสยปจจัย            
     [๑๔๘๖] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั               มีวาระ ๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            มี "   ๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย            มี "   ๑   
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี "   ๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย               มี "   ๒   
     [๑๔๘๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั    
            กับอุปนิสสยปจจัย                     มีวาระ ๒   
     [๑๔๘๘] ในอุปนิสสยปจจัย    
            กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย               มีวาระ ๒   
            ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ              มีวาระ ๑   
            ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ                 มี "   ๑   
            ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ                มี "   ๑   
     ปญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงใหพสิดาร ฉันนั้น        
                  ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน จบ.             
                    ปจจนยีานุโลมปฏฐาน จบ.                 
      ปฏฐาน ตั้งแตอนุโลมทุกติกปฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร   
                     ปฏฐานปกรณ จบบริบูรณ                 
                      พระอภิธรรมปฎก จบ.   
                      ________________________    


