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ปุจฉฺาวาร 

๑.  ปจฺจยานุโลม 

เอกมูลก  ๑.  กุสลปท 

[๒๕]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ 

ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา. สยิา กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อพยฺากโต ธมโฺม          

อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ 

เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา.  สยิา  

กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  

กุสโล  จ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 

๒.  อกุสลปท 

[๒๖]  สยิา  อกุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล ํ ธมมฺ ํ 

ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม         

อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สิยา  อกุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ 

เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.      

สยิา  อกุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล ํ ธมมฺ ํ 

ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 

๓.  อพฺยากตปท 

[๒๗]  สยิา  อพยฺากต ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา        

อพยฺากต ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อพยฺากต ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  

ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สิยา  อพยฺากต ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา     

อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา.  สยิา  อพยฺากต ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ 

เหตุปจจฺยา.   สยิา  อพยฺากต ํ ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.       

สยิา  อพยฺากต ํ   ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 

๔.  กุสลาพฺยากตปท 

[๒๘]  สยิา  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.      

สยิา  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สิยา  กุสล จฺ  

อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ   

ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ    

ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  

ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  

ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 



๒ 

 

๕.  อกุสลาพฺยากตปท 

[๒๙]  สิยา  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.        

สยิา  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล จฺ  

อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  

ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  

ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล จฺ               

อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  อกุสล จฺ  

อพยฺากต จฺ      ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 

 

๖.  กุสลากุสลปท 

[๓๐]  สิยา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  

กุสล จฺ  อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  

ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ     

กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ    

อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ    

กุสโล จ  อกุสโล จ  ธมมฺา อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา กุสล จฺ อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล จ  

อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 

 

๗.  กุสลากุสลาพฺยากตปท 

[๓๑]  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  

เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  

เหตุปจจฺยา.  สิยา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  

เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  

อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา.  สิยา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ อกุสโล จ อพยฺากโต จ  

ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล จ  

อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  เหตุปจจฺยา.  สยิา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  

กุสโล  จ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา. 

เหตุปจจฺยวาร. 

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

 

 



๓ 

 

[๓๒]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อารมมฺณปจจฺยา. 

(ยถา  เหตุปจจฺโย  วิตถฺาริโต,  เอว ํ อารมมฺณปจจฺโยปิ  วิตถฺาเรตพโฺพ  วาจนามคเฺคน.) 

[๓๓]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อธปิติปจจฺยา.  อนนตฺรปจจฺยา.  

สมนนตฺรปจจฺยา.  สหชาตปจจฺยา. อ ญฺม ญฺปจจฺยา.  นิสสฺยปจจฺยา.  อุปนิสสฺยปจจฺยา. ปุเรชาตปจจฺยา.  

ปจฉฺาชาตปจจฺยา.  อาเสวนปจจฺยา.  กมมฺปจจฺยา.  วิปากปจจฺยา.  อาหารปจจฺยา.  อนิทฺริฺยปจจฺยา.  

ฌานปจจฺยา.  มคคฺปจจฺยา.  สมปฺยุตตฺปจจฺยา.  วิปฺปยุตตฺปจจฺยา.  อตถฺิปจจฺยา. นตถฺิปจจฺยา. วิคตปจจฺยา. 

[๓๔]  สิยา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อวิคตปจจฺยา  ฯเปฯ  อกุสล ํ ธมมฺ ํ 

ปฏจิจฺ  ฯเปฯ  อพยฺากต ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  ฯเปฯ  กุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  ฯเปฯ  อกุสล จฺ  

อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  ฯเปฯ  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  ฯเปฯ  กุสล จฺ  อกุสล จฺ      

อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  ฯเปฯ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  ฯเปฯ     

อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  ฯเปฯ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ ฯเปฯ  อกุสโล  จ  

อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  ฯเปฯ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ  ฯเปฯ  กุสโล  จ  

อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ อวิคตปจจฺยา. 

(ยถา  เหตุปจจฺโย  วิตถฺาริโต,  เอว ํ อวิคตปจจฺโยปิ  วิตถฺาเรตพโฺพ  วาจนามคเฺคน.) 

เอกมูลก.ํ 

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

ทุมูลกาทิ 

เหตุมูลก 

[๓๕]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา     

ฯเปฯ  สิยา  กุสล จฺ  อกุสล จฺ  อพยฺากต จฺ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล จ  อกุสโล จ  อพยฺากโต จ  ธมมฺา  

อุปฺปชเฺชยยฺุ ํ เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา. 

[๓๖]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  

เหตุปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  เหตุปจจฺยา  สมนนฺตรปจจฺยา  ฯเปฯ  เหตุปจจฺยา  อวิคตปจจฺยา.  

ทุมูลก.ํ 

[๓๗]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  

อธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺ

ยา  อวิคตปจจฺยา.  ติมูลก.ํ 

[๓๘]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  

อธปิติปจจฺยา อนนตฺรปจจฺยา ฯเปฯ เหตุปจจฺยา อารมมฺณปจจฺยา อธปิติปจจฺยา อวิคตปจจฺยา. จตุมูลก.ํ 

(ป จฺมูลกาทกิา  สงขิฺตตฺา.  เอกมูลก,ํ  ทุมูลก,ํ  ติมูลก,ํ  จตุมูลก,ํ  ป จฺมูลก,ํ  สพพฺมูลก ํ    

อสมมฺุยหฺนเฺตน  วิตถฺาเรตพพฺ.ํ) 

เหตุมูลก.ํ 



๔ 

 

อารมฺมณมูลกาทิ 

[๓๙]  สิยา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อารมมฺณปจจฺยา  เหตุปจจฺยา.  

อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  อารมมฺณปจจฺยา  อวิคตปจจฺยา. 

สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อธปิติปจจฺยา.  อนนตฺรปจจฺยา.  

สมนนตฺรปจจฺยา.  สหชาตปจจฺยา.  อ ญฺม ญฺปจจฺยา  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา.  อวิคตปจจฺยา.  

อารมมฺณปจจฺยา  อวิคตปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  อวิคตปจจฺยา  วิคตปจจฺยา.  ทุมูลก.ํ 

[๔๐]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  

อารมมฺณปจจฺยา.  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา.  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  

ฯเปฯ  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  วิคตปจจฺยา. 

[๔๑]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  

อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา.  อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  

วิคตปจจฺยา. 

(เอเกกสสฺ  ปทสสฺ  เอกมูลก,ํ  ทุมูลก,ํ  ติมูลก,ํ  จตุมูลก,ํ  ป จฺมูลก,ํ  สพพฺมูลก ํ อสมมฺุยหฺนฺ

เตน  วิตถฺาเรตพพฺ.ํ  ) 

 ติก จฺ  ปฏฐฺานวร ํ ทุกุตตฺม ํ  

ทุก ํ ติก เฺจว  ติก ํ ทุก จฺ 

ติก ํ ติก เฺจว  ทุก ํ ทุก จฺ 

ฉ  อนุโลมมหิฺ  นยา  สุคมภีฺราติ.  

 

๒.  ปจฺจยปจฺจนยี 

[๔๒]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นเหตุปจจฺยา. 

(ยถา  อนุโลเม  เหตุปจจฺโย  วิตถฺาริโต,  เอว ํ ปจจฺนีเยปิ  นเหตุปจจฺโย  วิตถฺาเรตพโฺพ.) 

[๔๓]  สยิา กุสล ํ ธมมฺ ํปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นอารมมฺณปจจฺยา.  นอธิปติปจจฺยา.  

นอนนตฺรปจจฺยา.  นสมนนฺตรปจจฺยา.  นสหชาตปจจฺยา.  นอ ญฺม ญฺปจจฺยา.  นนิสสฺยปจจฺยา.        

นอุปนิสสฺยปจจฺยา.  นปุเรชาตปจจฺยา.  นปจฉฺาชาตปจจฺยา.  นอาเสวนปจจฺยา.  นกมมฺปจจฺยา.             

นวิปากปจจฺยา.  นอาหารปจจฺยา.  นอนิทฺริฺยปจจฺยา.  นฌานปจจฺยา.  นมคคฺปจจฺยา.  นสมปฺยุตตฺปจจฺยา.  

นวิปฺปยุตตฺปจจฺยา.  โนอตถฺิปจจฺยา.  โนนตถฺิปจจฺยา.  โนวิคตปจจฺยา.  โนอวิคตปจจฺยา. 

[๔๔]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นเหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา. 

(ยถา  อนุโลเม  เอเกกสสฺ  ปทสสฺ  เอกมูลก,ํ  ทุมูลก,ํ  ติมูลก,ํ  จตุมูลก,ํ  ยาว  เตวีสติมูลก,ํ       

เอว ํ ปจจฺนีเยปิ  วิตถฺาเรตพพฺ.ํ) 

 

 



๕ 

 

ติก จฺ  ปฏฐฺานวร ํ ทุกุตตฺม ํ

ทุก ํ ติก เฺจว  ติก ํ ทุก จฺ 

ติก ํ ติก เฺจว  ทุก ํ ทุก จฺ 

ฉ  ปจจฺนียมหิฺ  นยา  สุคมภีฺราติ.  

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

 

๓.  ปจฺจยานุโลมปจฺจนยี 

[๔๕]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา.     

สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา. 

(ยถา  อนุโลเม  เหตุปจจฺโย  วิตถฺาริโต,  เอว ํ อนุโลมปจจฺนีเยปิ  ปท ํ วิตถฺาเรตพพฺ.ํ) 

[๔๖]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  นอธิปติปจจฺยา.  

เหตุปจจฺยา  นอนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  เหตุปจจฺยา  โนอวิคตปจจฺยา. 

[๔๗]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  

นอธปิติปจจฺยา.  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  นอนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  

โนอวิคตปจจฺยา. 

เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  นอนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ   เหตุปจจฺยา  

อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  โนอวิคตปจจฺยา. 

เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  นสมนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  

เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  โนอวิคตปจจฺยา  ฯเปฯ. 

เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  สมนนตฺรปจจฺยา  สหชาตปจจฺยา  

อ ญฺม ญฺปจจฺยา  นิสสฺยปจจฺยา  อุปนิสสฺยปจจฺยา  ปุเรชาตปจจฺยา  ปจฉฺาชาตปจจฺยา  อาเสวนปจจฺยา  

กมมฺปจจฺยา  วิปากปจจฺยา  อาหารปจจฺยา  อนิทฺริฺยปจจฺยา  ฌานปจจฺยา  มคคฺปจจฺยา  สมปฺยุตตฺปจจฺยา  

วิปฺปยุตตฺปจจฺยา  อตถฺิปจจฺยา  นตถฺิปจจฺยา  วิคตปจจฺยา  โนอวิคตปจจฺยา. 

[๔๘]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  อารมมฺณปจจฺยา.  อธิปติปจจฺยา.  

อนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  อวิคตปจจฺยา  นเหตุปจจฺยา.  อวิคตปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา  ฯเปฯ  

อวิคตปจจฺยา  โนวิคตปจจฺยา. 

อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา ฯเปฯ  อวิคตปจจฺยา เหตุปจจฺยา โนวิคตปจจฺยา. 

อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา นอธปิติปจจฺยา ฯเปฯ อวิคตปจจฺยา เหตุปจจฺยา  

อารมมฺณปจจฺยา  โนวิคตปจจฺยา. 

อวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  อนนตฺรปจจฺยา  สมนนตฺรปจจฺยา  

สหชาตปจจฺยา  ฯเปฯ  โนวิคตปจจฺยา. 

 



๖ 

 

ติก จฺ  ปฏฐฺานวร ํ ทุกุตตฺม ํ

ทุก ํ ติก เฺจว  ติก ํ ทุก จฺ 

ติก ํ ติก เฺจว  ทุก ํ ทุก จฺ 

ฉ  อนุโลมปจจฺนียมหิฺ  นยา  สคุมภีฺราติ. 

 

๔.  ปจฺจยปจฺจนยีานุโลม 

[๔๙]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นเหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา.    

สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นเหตุปจจฺยา  อธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  นเหตุปจจฺยา  

อวิคตปจจฺยา. 

[๕๐]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นเหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา  

อธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  อวิคตปจจฺยา. 

นเหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา  นอธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  อวิคตปจจฺยา. 

นเหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา  นอธปิติปจจฺยา  นอนนตฺรปจจฺยา  นสมนนตฺรปจจฺยา  ฯเปฯ  

โนอตถฺิปจจฺยา  โนนตถฺิปจจฺยา  โนวิคตปจจฺยา  อวิคตปจจฺยา. 

[๕๑]  สยิา  กุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นอารมมฺณปจจฺยา  เหตุปจจฺยา. 

[๕๒]  สยิา  กุสล ํ  ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชเฺชยยฺ  นอารมมฺณปจจฺยา  อธิปติปจจฺยา  

ฯเปฯ  นอารมมฺณปจจฺยา  อวิคตปจจฺยา  ฯเปฯ  โนอวิคตปจจฺยา  เหตุปจจฺยา.  โนอวิคตปจจฺยา  

อารมมฺณปจจฺยา  ฯเปฯ  โนอวิคตปจจฺยา  วิคตปจจฺยา. 

โนอวิคตปจจฺยา  นเหตุปจจฺยา  อารมมฺณปจจฺยา  ฯเปฯ  โนอวิคตปจจฺยา  นเหตุปจจฺยา  

วิคตปจจฺยา. 

โนอวิคตปจจฺยา  นเหตุปจจฺยา  นอารมมฺณปจจฺยา  นอธปิติปจจฺยา  ฯเปฯ  โนอตถฺิปจจฺยา  

โนนตถฺิปจจฺยา  วิคตปจจฺยา. 

ติก จฺ  ปฏฐฺานวร ํ ทุกุตตฺม ํ

ทุก ํ ติก เฺจว  ติก ํ ทุก จฺ 

ติก ํ ติก เฺจว  ทุก ํ ทุก จฺ 

ฉ  ปจจฺนียานุโลมมหิฺ  นยา  สคุมภีฺราติ. 

ปุจฉฺาวาโร. 

นิทเฺทสวาเร  เตวีสติปจจฺยา. 

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

 

 



๗ 

 

๑.  กุสลตฺติก  ๑.  ปฏิจฺจวาร 

๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 
อนุโลม  เหตุ 

[๕๓]  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ เอก ํ  ขนฺธ ํ  ปฏจิจฺ      

ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เอโก  ขนฺโธ,  เทวฺ  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เทวฺ  ขนธฺา.  กุสล ํ  ธมมฺ ํ             

ปฏจิจฺ  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสเล  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  จิตตฺสมุฏฐฺาน ํ  รูปํ.  กุสล ํ      

ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชชฺนติฺ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ  ปฏจิจฺ           

ตโย  ขนฺธา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  ตโย  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เอโก  ขนโฺธ  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  เทวฺ    

ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เทวฺ  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ.  (๓) 

อกุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปฏจิจฺ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  อกุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ  ปฏจิจฺ          

ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เอโก  ขนโฺธ,  เทวฺ  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เทวฺ  ขนธฺา.  อกุสล ํ ธมมฺ ํ ปฏจิจฺ  

อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  อกุสเล  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  จิตตฺสมุฏฐฺาน ํ รูปํ.  อกุสล ํ ธมมฺ ํ 

ปฏจิจฺ  อกุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชชฺนติฺ  เหตุปจจฺยา.  อกุสล ํ เอก ํ ขนธฺ ํ ปฏจิจฺ  ตโย     

ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  ตโย  ขนเฺธ  ปฏจิจฺ  เอโก  ขนโฺธ  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  เทวฺ  ขนเฺธ  

ปฏจิจฺ  เทวฺ  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ.  (๓) ... 

 

๑.  กุสลติก  ๒.  สหชาตวาร 

๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 
เหตุ 

[๒๓๔]  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  สหชาโต  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ          

สหชาตา  ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  สหชาโต  เอโก  ขนโฺธ,  เทวฺ  ขนเฺธ  สหชาตา  เทวฺ  ขนธฺา.          

กุสล ํ ธมมฺ ํ สหชาโต  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสเล  ขนเฺธ  สหชาต ํ จิตตฺสมุฏฐฺาน ํ 

รูปํ.  กุสล ํ ธมมฺ ํ สหชาโต  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชชฺนติฺ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ เอก ํ ขนธฺ ํ 

สหชาตา  ตโย  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  ตโย  ขนเฺธ  สหชาโต  เอโก  ขนฺโธ  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ   

รูปํ,  เทวฺ  ขนเฺธ  สหชาตา  เทวฺ  ขนฺธา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ.  (๓) ... 

 

 

 



๘ 

 

๑.  กุสลตฺติก  ๓.  ปจฺจยวาร 

๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 
เหตุ 

[๒๔๓]  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปจจฺยา  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ           

ปจจฺยา  ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  ปจจฺยา  เอโก  ขนโฺธ,  เทวฺ  ขนเฺธ  ปจจฺยา  เทวฺ  ขนธฺา.  กุสล ํ         

ธมมฺ ํ  ปจจฺยา   อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสเล  ขนเฺธ  ปจจฺยา  จิตตฺสมุฏฐฺาน ํ รูปํ.    

กุสล ํ  ธมมฺ ํ  ปจจฺยา  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชชฺนติฺ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ    

ปจจฺยา  ตโย  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  ตโย  ขนเฺธ  ปจจฺยา  เอโก  ขนฺโธ  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  

เทวฺ      ขนเฺธ  ปจจฺยา  เทวฺ  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ.  (๓) ... 

 

๑.  กุสลตฺติก  ๔.  นสฺิสยวาร 
๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 

สุทฺธ 

[๓๒๙]  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  นิสสฺาย  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา,  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ              

นิสสฺาย  ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  นิสสฺาย  เอโก  ขนโฺธ,  เทวฺ  ขนเฺธ  นิสสฺาย  เทวฺ  ขนธฺา.  กุสล ํ ธมมฺ ํ 

นิสสฺาย  อพยฺากโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสเล  ขนเฺธ  นิสสฺาย  จิตตฺสมุฏฐฺาน ํ รูปํ.  กุสล ํ 

ธมมฺ ํ นิสสฺาย  กุสโล  จ  อพยฺากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชชฺนติฺ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ เอก ํ ขนธฺ ํ นิสสฺาย  

ตโย  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  ตโย  ขนเฺธ  นิสสฺาย  เอโก  ขนโฺธ  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ,  เทวฺ  

ขนเฺธ   นิสสฺาย  เทวฺ  ขนธฺา  จิตตฺสมุฏฐฺาน จฺ  รูปํ.  (๓) ... 

 

๑.  กุสลตฺติก  ๕.  สงฺสฏฺฐวาร 

๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 
เหตุ 

[๓๓๘]  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  สงสฺฏโฺฐ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ 

สงสฺฏฐฺา  ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  สงสฺฏโฺฐ  เอโก  ขนโฺธ,  เทวฺ  ขนเฺธ  สงสฺฏฐฺา  เทวฺ  ขนธฺา.  (๑) ... 

 

 

 



๙ 

 

๑.  กุสลตฺติก  ๖.  สมฺปยุตฺตวาร 
๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 

เหตุ 

[๓๙๒]  กุสล ํ  ธมมฺ ํ  สมปฺยุตโฺต  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจจฺยา.  กุสล ํ  เอก ํ  ขนธฺ ํ     

สมปฺยุตตฺา  ตโย  ขนธฺา,  ตโย  ขนเฺธ  สมปฺยุตโฺต  เอโก  ขนโฺธ, เทวฺ ขนเฺธ  สมปฺยุตตฺา  เทวฺ  ขนธฺา ...  

 

 

๑.  กุสลตฺติก  ๗.  ป)ฺหาวาร 
๑.  ปจฺจยานุโลม  ๑.  วิภงฺควาร 

เหตุ 

[๔๐๑]  กุสโล  ธมโฺม  กุสลสสฺ  ธมมฺสสฺ  เหตุปจจฺเยน  ปจจฺโย.  กุสลา  เหตู  สมปฺยุตตฺกาน ํ 

ขนธฺาน ํ เหตุปจจฺเยน  ปจจฺโย.  กุสโล  ธมโฺม  อพยฺากตสสฺ  ธมมฺสสฺ  เหตุปจจฺเยน  ปจจฺโย.  กุสลา เหตู  

จิตตฺสมุฏฐฺานาน ํ รูปาน ํ เหตุปจจฺเยน  ปจจฺโย.  กุสโล  ธมโฺม  กุสลสสฺ  จ  อพยฺากตสสฺ  จ  ธมมฺสสฺ  

เหตุปจจฺเยน  ปจจฺโย.  กุสลา  เหตู  สมปฺยุตตฺกาน ํ ขนธฺาน ํ จิตตฺสมุฏฐฺานาน จฺ  รูปาน ํ เหตุปจจฺเยน  

ปจจฺโย.  (๓) ... 

 

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


