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_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. VedanÈttika  
 

1. SukhÈyavedanÈyasampayuttapada    1-7. PaÔiccÈdivÈra  
 

Paccayacatukka-hetu 

 1. KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 2. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. -pa- 
SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 3. Kusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo kusalassa sukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 Akusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo akusalassa sukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 
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 AbyÈkato sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo abyÈkatassa sukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 Kusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo kusalassa sukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 4. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

2. DukkhÈyavedanÈyasampayuttapada    1-7. PaÔiccÈdivÈra 
 

Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 5. AkusalaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 6. HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 7. Akusalo dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo akusalassa 
dukkhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)  

 Akusalo dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo akusalassa dukkhÈya 
vedanÈya sampayuttassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (1)  

 AbyÈkato dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo akusalassa 
dukkhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
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 8. HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe dve. (SaÑkhittaÑ. YathÈ Kusalattike 
PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

3. AdukkhamasukhavedanÈyasampayuttapada    1-7. PaÔiccÈdivÈra 
 

Paccayacatukka-hetu 

 9. KusalaÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca kusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca akusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 
 10. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. 
SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 11. Kusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
kusalassa adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1)  

 Akusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo akusalassa 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo. (1)  

 AbyÈkato adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
abyÈkatassa adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 12. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ satta, anantare satta -pa- 
upanissaye nava, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, 
evaÑ vitthÈretabbaÑ.)
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1. Kusalattika    2. VipÈkattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 13. AbyÈkataÑ vipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato vipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.) 
 
 14. KusalaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca kusalo 
vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca akusalo 
vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, ÈrammaÓe dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ.) 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 15. Kusalo vipÈkadhammadhammo kusalassa 
vipÈkadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 Akusalo vipÈkadhammadhammo akusalassa vipÈkadhammadhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Kusalo vipÈkadhammadhammo kusalassa vipÈkadhammadhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Kusalo vipÈkadhammadhammo akusalassa 
vipÈkadhammadhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) 

 Akusalo vipÈkadhammadhammo akusalassa vipÈkadhammadhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Akusalo vipÈkadhammadhammo kusalassa 
vipÈkadhammadhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 16. HetuyÈ dve, ÈrammaÓe cattÈri, adhipatiyÈ tÊÓi, anantare dve -pa- 
sahajÈte dve, upanissaye cattÈri -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
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 17. AbyÈkataÑ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca abyÈkato 
neva vipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 
 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.) 
_____ 

 
1. Kusalattika    3. UpÈdinnattika 

 
1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 18. AbyÈkataÑ upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.)  

 (SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.) 
 
 19. KusalaÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AkusalaÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 KusalaÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÒca abyÈkataÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 AkusalaÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÒca abyÈkataÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 20. HetuyÈ nava, avigate nava. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi -pa- 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.)
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 21. Kusalo anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo kusalassa 
anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 Akusalo anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo akusalassa 
anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 AbyÈkato anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo abyÈkatassa 
anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 
 
 22. Kusalo anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo kusalassa 
anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi.  

 Akusalo anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo akusalassa 
anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi.  

 AbyÈkato anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo abyÈkatassa 
anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 23. HetuyÈ satta, ÈrammaÓe nava, avigate ekÈdasa. (SaÑkhittaÑ.) 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 24. KusalaÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi -pa- 
PaÒhÈvÈrampi sabbattha vitthÈro.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    4. SaÑkiliÔÔhattika 
 

1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 25. AkusalaÑ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 



1. Kusalattika  5. Vitakkattika  7 

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 (SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.) 
 
 26. KusalaÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 KusalaÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÒca abyÈkataÑ 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 
 27. HetuyÈ paÒca, avigate paÒca. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- 
PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 
 28. KusalaÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi 
sabbattha vitthÈretabbaÑ.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    5. Vitakkattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 29. KusalaÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
savitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
savitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
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 AbyÈkataÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
savitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi 
-pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 30. Kusalo savitakkasavicÈro dhammo kusalassa savitakkasavicÈrassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)  

 Akusalo savitakkasavicÈro dhammo akusalassa savitakkasavicÈrassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 AbyÈkato savitakkasavicÈro dhammo abyÈkatassa savitakkasavicÈrassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 31. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 32. KusalaÑ avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ.) 

 (SahajÈtavÈrepi -pa- SampayuttavÈrepi PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 
 33. KusalaÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 KusalaÑ avitakka-avicÈraÒca abyÈkataÑ avitakka-avicÈraÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato avitakka-avicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)
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 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve, avigate paÒca. (SaÑkhittaÑ. 
SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    6. PÊtittika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 34. KusalaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo pÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo pÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato pÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi 
-pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 35. Kusalo pÊtisahagato dhammo kusalassa pÊtisahagatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1)  

 Akusalo pÊtisahagato dhammo akusalassa pÊtisahagatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 AbyÈkato pÊtisahagato dhammo abyÈkatassa pÊtisahagatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ satta, anantare paÒca, avigate 
tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 36. KusalaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo sukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo sukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)
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 AbyÈkataÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi 
-pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 37. KusalaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
_____ 

 
1. Kusalattika    7. Dassanattika 

 
1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 38. AkusalaÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.) 
 
 39. AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
bhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 40. KusalaÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca kusalo nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  
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 AbyÈkataÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 KusalaÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca abyÈkataÑ 
nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, avigate paÒca. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- 
PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    8. Dassanahetukattika 
 

1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 41. AkusalaÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
dassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 42. AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 43. KusalaÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca kusalo nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ satta, ÈrammaÓe dve, avigate satta. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi 
-pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
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1. Kusalattika    9. ŒcayagÈmittika 
 

1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 44. KusalaÑ ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca kusalo ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ ÈcayagÈmiÑ dhamma paÔicca akusalo ÈcayagÈmÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 
 45. KusalaÑ apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca kusalo apacayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ. PaÔiccavÈrepi -pa- 
PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.)  
 
 46. AbyÈkataÑ nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) (SahajÈtavÈrampi -pa- 
PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    10. Sekkhattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 47. KusalaÑ sekkhaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo sekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ sekkhaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi 
sabbattha vitthÈro.) 

 



1. Kusalattika  11. Parittattika  13 

 48. AbyÈkataÑ asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato asekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.) 
 
 49. KusalaÑ nevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
nevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AkusalaÑ nevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
nevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ nevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
nevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuyÈ nava, avigate nava. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi -pa- 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.)  
 
 50. Kusalo nevasekkhanÈsekkho dhammo kusalassa 
nevasekkhanÈsekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta, ÈrammaÓe nava, avigate terasa. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    11. Parittattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 51. KusalaÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo paritto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
paritto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ parittaÑ dhammaÑ 
paÔicca kusalo paritto ca abyÈkato paritto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 AkusalaÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo paritto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato paritto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 



 DhammÈnuloma TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi   14 

 KusalaÑ parittaÒca abyÈkataÑ parittaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
paritto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AkusalaÑ parittaÒca abyÈkataÑ parittaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
paritto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate nava. (SaÑkhittaÑ. 
SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 52. Kusalo paritto dhammo kusalassa parittassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 Akusalo paritto dhammo akusalassa parittassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 AbyÈkato paritto dhammo abyÈkatassa parittassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Kusalo paritto dhammo kusalassa parittassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta, ÈrammaÓe nava, avigate terasa. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

MahaggatÈdipada-hetu 

 53. KusalaÑ mahaggataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo mahaggato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ mahaggataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato mahaggato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, ÈrammaÓe dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi 
-pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.)  
 
 54. KusalaÑ appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo appamÈÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato appamÈÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
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 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi 
sabbattha vitthÈro.)  

_____ 
 

1. Kusalattika    12. ParittÈrammaÓattika 
 

1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 55. KusalaÑ parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
parittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo parittÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
parittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 56. KusalaÑ mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
mahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AkusalaÑ mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
mahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
mahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 
 57. KusalaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ.)  

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.)

 



 DhammÈnuloma TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi   16 

1. Kusalattika    13. HÊnattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 58. AkusalaÑ hÊnaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo hÊno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.)  
 
 59. KusalaÑ majjhimaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo majjhimo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ majjhimaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ majjhimaÑ dhammaÑ 
paÔicca kusalo majjhimo ca abyÈkato majjhimo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 AbyÈkataÑ majjhimaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato majjhimo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 KusalaÑ majjhimaÒca abyÈkataÑ majjhimaÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 KusalaÑ majjhimaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo majjhimo dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ majjhimaÑ dhammo paÔicca abyÈkato majjhimo dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve, avigate paÒca. (SaÑkhittaÑ. 
SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.)  
 
 60. Kusalo majjhimo dhammo kusalassa majjhimassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 AbyÈkato majjhimo dhammo abyÈkatassa majjhimassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Kusalo majjhimo dhammo kusalassa majjhimassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Kusalo majjhimo dhammo abyÈkatassa 
majjhimassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2)  
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AbyÈkato majjhimo dhammo abyÈkatassa majjhimassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AbyÈkato majjhimo dhammo kusalassa 
majjhimassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) (SaÑkhittaÑ.)  
 
 61. HetuyÈ cattÈri, ÈrammaÓe cattÈri, avigate satta. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

PaÓÊtapada-hetu 

 62. KusalaÑ paÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo paÓÊto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ paÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato paÓÊto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi 
sabbattha vitthÈro.)  

_____ 
 

1. Kusalattika    14. Micchattaniyatattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 63. AkusalaÑ micchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.)  
 
 64. KusalaÑ sammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrepi -pa- 
PaÒhÈvÈrepi sabbattha ekaÑ.)  
 
 65. KusalaÑ aniyataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ aniyataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ aniyataÑ dhammaÑ 
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paÔicca kusalo aniyato ca abyÈkato aniyato ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3)  

 AkusalaÑ aniyataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ aniyataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 KusalaÑ aniyataÒca abyÈkataÑ aniyataÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AkusalaÑ aniyataÒca abyÈkataÑ aniyataÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate nava. (SaÑkhittaÑ. 
SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.)  
 
 66. Kusalo aniyato dhammo kusalassa aniyatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 Akusalo aniyato dhammo akusalassa aniyatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 AbyÈkato aniyato dhammo abyÈkatassa aniyatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta, ÈrammaÓe nava, avigate terasa. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.)  

_____ 
 

1. Kusalattika    15. MaggÈrammaÓattika 
 

1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 67. KusalaÑ maggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
maggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
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 AbyÈkataÑ maggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
maggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.)  
 
 68. KusalaÑ maggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo maggahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (Sabbattha ekaÑ. SaÑkhittaÑ.)  
 
 69. KusalaÑ maggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca kusalo maggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AbyÈkataÑ maggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato maggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.)  
_____ 

 
1. Kusalattika    16. Uppannattika 

 
7. PaÒhÈvÈra  Paccayacatukka 

 70. Kusalo uppanno dhammo kusalassa uppannassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta. (SaÑkhittaÑ.)  
_____ 

 
1. Kusalattika    17. AtÊtattika 

 
7. PaÒhÈvÈra  Paccayacatukka 

 71. Kusalo paccuppanno dhammo kusalassa paccuppannassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta. (SaÑkhittaÑ.)

 



 DhammÈnuloma TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi   20 

1. Kusalattika    18. AtÊtÈrammaÓattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 72. KusalaÑ atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo atÊtÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AkusalaÑ atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo atÊtÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AbyÈkataÑ atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato atÊtÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 73. Kusalo atÊtÈrammaÓo dhammo kusalassa atÊtÈrammaÓassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)  

 Akusalo atÊtÈrammaÓo dhammo akusalassa atÊtÈrammaÓassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)  

 AbyÈkato atÊtÈrammaÓo dhammo abyÈkatassa atÊtÈrammaÓassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.)  
 

AnÈgatÈrammaÓapada-hetu 

 74. KusalaÑ anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi 
-pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.)  
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 75. Kusalo anÈgatÈrammaÓo dhammo kusalassa anÈgatÈrammaÓassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

PaccuppannÈrammaÓapada-hetu 

 76. KusalaÑ paccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
paccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe tÊÓi, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi 
-pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 77. Kusalo paccuppannÈrammaÓo dhammo kusalassa 
paccuppannÈrammaÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 Akusalo paccuppannÈrammaÓo dhammo akusalassa 
paccuppannÈrammaÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 AbyÈkato paccuppannÈrammaÓo dhammo abyÈkatassa 
paccuppannÈrammaÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe cha, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

_____ 
 

1. Kusalattika    19. Ajjhattattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 78. KusalaÑ ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo ajjhatto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AkusalaÑ ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo ajjhatto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato ajjhatto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 HetuyÈ nava, avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ, evaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 
 
 79. Kusalo ajjhatto dhammo kusalassa ajjhattassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 Akusalo ajjhatto dhammo akusalassa ajjhattassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.  

 AbyÈkato ajjhatto dhammo abyÈkatassa ajjhattassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta, ÈrammaÓe nava, avigate terasa. (SaÑkhittaÑ. YathÈ 
Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

BahiddhÈpada-hetu 

 80. KusalaÑ bahiddhÈ dhammaÑ paÔicca kusalo bahiddhÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AkusalaÑ bahiddhÈ dhammaÑ paÔicca akusalo bahiddhÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ bahiddhÈ dhammaÑ paÔicca abyÈkato bahiddhÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 KusalaÑ bahiddhÈ ca abyÈkataÑ bahiddhÈ ca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato bahiddhÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AkusalaÑ bahiddhÈ ca abyÈkataÑ bahiddhÈ ca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato bahiddhÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava -pa- vipÈke ekaÑ -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.)  

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 81. Kusalo bahiddhÈ dhammo kusalassa bahiddhÈ dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi.
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 Akusalo bahiddhÈ dhammo akusalassa bahiddhÈ dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 

 AbyÈkato bahiddhÈ dhammo abyÈkatassa bahiddhÈ dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ satta, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ dasa -pa- avigate terasa. 

 (SaÑkhittaÑ. YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
_____ 

 
1. Kusalattika    20. AjjhattÈrammaÓattika 

 
1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 82. KusalaÑ ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi -pa- vipÈke ekaÑ -pa- avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 83. KusalaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
bahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi -pa- vipÈke ekaÑ -pa- avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
_____ 

 
1. Kusalattika    21. Sanidassanattika 

 
1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka 

 84. AbyÈkataÑ anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 85. KusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ
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paÔicca abyÈkato anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
KusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
anidassana-appaÔigho ca abyÈkato anidassana-appaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AkusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AbyÈkataÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 KusalaÑ anidassana-appaÔighaÒca abyÈkataÑ anidassana-appaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 AkusalaÑ anidassana-appaÔighaÒca abyÈkataÑ anidassana-appaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- vipÈke ekaÑ -pa- avigate nava. 
(SaÑkhittaÑ. SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi 
vitthÈretabbaÑ.) 

KusalattikasanidassanattikaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
2. VedanÈttika    1. Kusalattika 

 
1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 86. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
sukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 HetuyÈ dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ.)  

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 

 87. SukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo sukhÈya vedanÈya 
sampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 
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 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa kusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve, avigate dve. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.)  
 
 88. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
sukhÈya vedanÈya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
dukkhÈya vedanÈya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.)  
 
 89. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
sukhÈya vedanÈya sampayutto abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ 
paÔicca adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
_____ 

 
3. VipÈkattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 90. VipÈkadhammadhammaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
vipÈkadhammadhammo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.)
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 91. VipÈkadhammadhammaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
vipÈkadhammadhammo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 92. VipÈkaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca vipÈko abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 VipÈkaÑ abyÈkataÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ 
abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca vipÈko abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, avigate nava. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 
_____ 

 
4. UpÈdinnattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 93. AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinnupÈdÈniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinna-anupÈdÈniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ dve. (Sabbattha vitthÈro.) 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinnupÈdÈniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 94. UpÈdinnupÈdÈniyaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
upÈdinnupÈdÈniyo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (Sabbattha 
vitthÈro.) 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinnupÈdÈniyo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinna-anupÈdÈniyo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ abyÈkataÒca anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ 
abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca anupÈdinnupÈdÈniyo abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 UpÈdinnupÈdÈniyaÑ abyÈkataÒca anupÈdinnupÈdÈniyaÑ abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca anupÈdinnupÈdÈniyo abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
_____ 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 95. AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
dve.) 

 SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ.) 

 AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca.  
_____ 

 
6. Vitakkattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 96. SavitakkasavicÈraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 AvitakkavicÈramattaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca avitakkavicÈramatto 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. CattÈri. 

 Avitakka-avicÈraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca avitakka-avicÈro kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 Avitakka-avicÈraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca avitakkavicÈramatto 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AvitakkavicÈramattaÑ kusalaÒca avitakka-avicÈraÑ kusalaÒca 
dhammaÑ -pa-. SavitakkasavicÈraÑ kusalaÒca avitakkavicÈramattaÑ 
kusalaÒca dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 HetuyÈ ekÈdasa. 
 
 97. SavitakkasavicÈraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AvitakkavicÈramattaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 SavitakkasavicÈraÑ akusalaÒca avitakkavicÈramattaÑ akusalaÒca 
dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 HetuyÈ paÒca.  
 
 98. SavitakkasavicÈraÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ sattatiÑsa.  
_____ 

 
7. PÊtittika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 99. PÊtisahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca pÊtisahagato kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 



7. PÊtittika  1. Kusalattika  29 

 SukhasahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca sukhasahagato kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 UpekkhÈsahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)   

 PÊtisahagataÑ kusalaÒca sukhasahagataÑ kusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
pÊtisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (Sabbattha dasa. 
Sabbattha vitthÈro.) 
 
 100. PÊtisahagataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca pÊtisahagato akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 SukhasahagataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca sukhasahagato akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 UpekkhÈsahagataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 PÊtisahagataÑ akusalaÒca sukhasahagataÑ akusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca pÊtisahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (Sabbattha 
dasa. Sabbattha vitthÈro.)  
 
 101. PÊtisahagataÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca pÊtisahagato abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 SukhasahagataÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sukhasahagato abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 UpekkhÈsahagataÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 PÊtisahagataÑ abyÈkataÒca sukhasahagataÑ abyÈkataÒca dhammaÑ 
paÔicca pÊtisahagato abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(Sabbattha dasa. Sabbattha vitthÈro.)

 



 DhammÈnuloma TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi   30 

8. Dassanattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 102. Nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ kusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 103. Dassanena pahÈtabbaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena 
pahÈtabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca bhÈvanÈya 
pahÈtabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. 
Sabbattha vitthÈro.) 
 
 104. Nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ 
paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

_____ 
 

9. Dassanahetuttika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 105. Nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 106. Dassanena pahÈtabbahetukaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
dassanena pahÈtabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 BhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca bhÈvanÈya 
pahÈtabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ cha, ÈrammaÓe dasa, adhipatiyÈ dve -pa- avigate dasa. 
(Sabbattha vitthÈro.)  
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 107. Nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ abyÈkataÑ 
dhammaÑ paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

_____ 
 

10. ŒcayagÈmittika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 108. ŒcayagÈmiÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca ÈcayagÈmÊ kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 ApacayagÈmiÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca apacayagÈmÊ kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 

 ŒcayagÈmiÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca ÈcayagÈmÊ akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 NevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(Sabbattha ekaÑ.) 

_____ 
 

11. Sekkhattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 109. SekkhaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca sekkho kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NevasekkhanÈsekkhaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nevasekkhanÈsekkho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha 
dve. Sabbattha vitthÈro.) 

 NevasekkhanÈsekkhaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nevasekkhanÈsekkho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ.) 

 SekkhaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sekkho abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈretabbaÑ.)
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12. Parittatika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 110. ParittaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca paritto kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 MahaggataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca mahaggato kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AppamÈÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca appamÈÓo kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha tÊÓi. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 111. ParittaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca paritto akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 ParittaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca paritto abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 MahaggataÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca mahaggato abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AppamÈÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca appamÈÓo abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ terasa. 
_____ 

 
13. ParittÈrammaÓattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 112. ParittÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca parittÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 MahaggatÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca mahaggatÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  
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 AppamÈÓÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca appamÈÓÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha tÊÓi. Sabbattha 
vitthÈro.) 
 
 113. ParittÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca parittÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 MahaggatÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca mahaggatÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha 
vitthÈro.) 
 
 114. ParittÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca parittÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 MahaggatÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
mahaggatÈrammaÓo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 AppamÈÓÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca appamÈÓÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha tÊÓi. Sabbattha 
vitthÈro.) 

_____ 
 

14. HÊnattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 115. MajjhimaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca majjhimo kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 PaÓÊtaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca paÓÊto kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 116. HÊnaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca hÊno akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 117. MajjhimaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca majjhimo abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 PaÓÊtaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca paÓÊto abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 MajjhimaÑ abyÈkataÒca paÓÊtaÑ abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
majjhimo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
_____ 

 
15. Micchattattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 118. SammattaniyataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca sammattaniyato 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AniyataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca aniyato kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 119. MicchattaniyataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca micchattaniyato 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AniyataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca aniyato akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 

 AniyataÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca aniyato abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

_____ 
 

16. MaggÈrammaÓattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 120. MaggÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca maggÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 MaggahetukaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca maggahetuko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 MaggÈdhipatiÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca maggÈdhipati kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 
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 MaggÈrammaÓaÑ kusalaÒca maggÈdhipatiÑ kusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca maggÈrammaÓo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 MaggahetukaÑ kusalaÒca maggÈdhipatiÑ kusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
maggahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ sattarasa -pa- avigate sattarasa. (SaÑkhittaÑ.)  
 
 121. MaggÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca maggÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 MaggÈdhipatiÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca maggÈdhipati abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 (Sabbattha vitthÈro.) 
_____ 

 
17. Uppannattika    1. Kusalattika 

 
7. PaÒhÈvÈra-hetu 

 122. Uppanno kusalo dhammo uppannassa kusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 Uppanno akusalo dhammo uppannassa akusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 Uppanno abyÈkato dhammo uppannassa abyÈkatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- upanissaye tÊÓi -pa- avigate ekaÑ. 
(Sabbattha vitthÈro.) 

_____ 
 

18. AtÊtattika    1. Kusalattika 
 

7. PaÒhÈvÈra-hetu 

 123. Paccuppanno kusalo dhammo paccuppannassa kusalassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaÑ.)
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 Paccuppanno akusalo dhammo paccuppannassa akusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 Paccuppanno abyÈkato dhammo paccuppannassa abyÈkatassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  

 HetuyÈ ekaÑ. (Sabbattha vitthÈro.) 
_____ 

 
19. AtÊtÈrammaÓattika    1. Kusalattika 

 
1. PaÔiccavÈra-hetu 

 124. AtÊtÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca atÊtÈrammaÓo kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AnÈgatÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca anÈgatÈrammaÓo kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 PaccuppannÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
paccuppannÈrammaÓo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha 
tÊÓi. Sabbattha vitthÈro.) 
  
 125. AtÊtÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca atÊtÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AnÈgatÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca anÈgatÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 PaccuppannÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
paccuppannÈrammaÓo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(Sabbattha tÊÓi. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 126. AtÊtÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca atÊtÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 AnÈgatÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca anÈgatÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 PaccuppannÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
paccuppannÈrammaÓo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(Sabbattha tÊÓi. Sabbattha vitthÈro.) 
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20. Ajjhattattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 
 127. AjjhattaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca ajjhatto kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 BahiddhÈ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈ kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 128. AjjhattaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca ajjhatto akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 BahiddhÈ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈ akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 
 
 129. AjjhattaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca ajjhatto abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 BahiddhÈ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈ abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 

_____ 
 

21. AjjhattÈrammaÓattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 
 130. AjjhattÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca ajjhattÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 
 AjjhattÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca ajjhattÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha dve. Sabbattha vitthÈro.) 
 AjjhattÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca ajjhattÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha dve. Sabbattha 
vitthÈro.) 

_____ 
 

22. Sanidassanattika    1. Kusalattika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 
 131. Anidassana-appaÔighaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ.) 
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 Anidassana-appaÔighaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ.) 
 
 132. AnidassanasappaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassanasappaÔigho abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (EkaÑ.) . 
AnidassanasappaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Dve.) . 
AnidassanasappaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (TÊÓi.) . AnidassanasappaÔighaÑ 
abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho abyÈkato ca 
anidassana-appaÔigho abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(CattÈri.) . AnidassanasappaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassanasappaÔigho abyÈkato ca anidassana-appaÔigho abyÈkato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (PaÒca.) . AnidassanasappaÔighaÑ 
abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho abyÈkato ca 
anidassanasappaÔigho abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (Cha.) . 
AnidassanasappaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho abyÈkato ca anidassanasappaÔigho abyÈkato ca 
anidassana-appaÔigho abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (Satta.) 
 
 133. Anidassana-appaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Satta.) . 
Anidassana-appaÔighaÑ abyÈkataÒca anidassanasappaÔighaÑ abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Satta.) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 134. HetuyÈ ekavÊsa, avigate ekavÊsa. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 

DhammÈnulome TikatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



 

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammÈnuloma 
 

DukadukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. Sahetukaduka 
 

Sahetukapada    1-7. PaÔiccÈdivÈra 
 

Paccayacatukka-hetu 

 1. HetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 
 
 2. NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 
 
 3. HetuÑ sahetukaÒca nahetuÑ sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ sahetukaÒca nahetuÑ 
sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati  
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hetupaccayÈ.  . HetuÑ sahetukaÒca nahetuÑ sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 
 4. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.)  
 

PaccanÊya-na-adhipati 

 5. HetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sahetuko dhammo 
uppajjati na-adhipatipaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 Na-adhipatiyÈ nava, napurejÈte nava, napacchÈjÈte nava, nakamme tÊÓi, 
navipÈke nava, navippayutte nava. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetupaccayÈ na-adhipatiyÈ nava. (SaÑkhittaÑ.) 

 Na-adhipatipaccayÈ hetuyÈ nava. (SaÑkhittaÑ.) 

 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 

Hetu ÈrammaÓa 

 6. Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko dhammo hetussa 
sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo. (3) 
 
 7. Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko dhammo nahetussa 
sahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko 
dhammo hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 Nahetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu sahetuko dhammo hetussa 
sahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu sahetuko 
dhammo hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3)
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 Hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammÈ hetussa sahetukassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko ca nahetu 
sahetuko ca dhammÈ nahetussa sahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca 
dhammÈ hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 8. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava -pa- upanissaye nava, avigate nava. 
(SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

Ahetukapada  Paccayacatukka 

 9. HetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuÑ ahetukaÒca nahetuÑ ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe ekaÑ, avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. 
SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 10. Hetu ahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Hetu ahetuko dhammo hetussa ahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu ahetuko dhammo nahetussa 
ahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) 

 Nahetu ahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu ahetuko dhammo hetussa 
ahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) (SaÑkhittaÑ.)

 



 DhammÈnuloma TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi   42 

 11. HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe cattÈri, avigate cattÈri. (SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    2. Hetusampayuttaduka 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 12. HetuÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu hetusampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ 
hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu hetusampayutto ca nahetu 
hetusampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu hetusampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ hetusampayuttaÒca nahetuÑ hetusampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca hetu hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 13. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 14. Hetu hetusampayutto dhammo hetussa hetusampayuttassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 15. HetuÑ hetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu hetuvippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ hetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu hetuvippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
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 HetuÑ hetuvippayuttaÒca nahetuÑ hetuvippayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nahetu hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- avigate tÊÓi.  

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 
 
 16. Hetu hetuvippayutto dhammo nahetussa hetuvippayuttassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe cattÈri -pa- avigate cattÈri. (SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    3. Hetusahetukaduka 
 

1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka-hetu 

 17. HetuÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca hetu hetu ceva 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 NahetuÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 
1. Hetuduka    4. Hetuhetusampayuttaduka 

 
1. PaÔiccavÈra  Paccayacatukka-hetu 

 18. HetuÑ hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca hetu hetu 
ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 NahetuÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ.) 

 
1. Hetuduka    5. Nahetusahetukaduka 

 19. NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.)
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 NahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 

HetugocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
1. Hetuduka    6. Sappaccayaduka 

 
1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 20. HetuÑ sappaccayaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sappaccayo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ sappaccayaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sappaccayo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ sappaccayaÒca nahetuÑ sappaccayaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 21. Hetu sappaccayo dhammo hetussa sappaccayassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. PaÒhÈvÈrampi evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    7. Sa~khataduka 

 22. HetuÑ sa~khataÑ dhammaÑ paÔicca hetu sa~khato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SappaccayadukasadisaÑ.) 

 
1. Hetuduka    8. Sanidassanaduka 

 23. HetuÑ anidassanaÑ dhammaÑ paÔicca hetu anidassano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 NahetuÑ anidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu anidassano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ anidassanaÒca nahetuÑ anidassanaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
anidassano dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    9. SappaÔighaduka 

 24. NahetuÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 25. HetuÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca hetu appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ appaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu appaÔigho ca nahetu appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ appaÔighaÒca nahetuÑ appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    10. R|pÊduka 

 26. NahetuÑ r|piÑ dhammaÑ paÔicca nahetu r|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 27. HetuÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca hetu ar|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NahetuÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ar|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 HetuÑ ar|piÒca nahetuÑ ar|piÒca dhammaÑ paÔicca hetu ar|pÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    11. Lokiyaduka 

 28. HetuÑ lokiyaÑ dhammaÑ paÔicca hetu lokiyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ lokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 HetuÑ lokiyaÒca nahetuÑ lokiyaÒca dhammaÑ paÔicca hetu lokiyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 29. HetuÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca hetu lokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nahetu lokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ lokuttaraÒca nahetuÑ lokuttaraÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi 
PaÔiccavÈrasadisaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
1. Hetuduka    12. KenaciviÒÒeyyaduka 

 30. HetuÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca hetu kenaci viÒÒeyyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 
 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
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 31. HetuÑ kenaci naviÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca hetu kenaci 
naviÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

C|ÄantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
1. Hetuduka    13. Œsavaduka 

 32. HetuÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavo ca 
nahetu Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 HetuÑ ÈsavaÒca nahetuÑ ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu Èsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha 
vitthÈro.) 
 
 33. HetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NahetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ no-ÈsavaÒca nahetuÑ no-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Hetuduka    14. SÈsavaduka 

 34. HetuÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 HetuÑ sÈsavaÒca nahetuÑ sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu sÈsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 35. HetuÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NahetuÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu anÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 HetuÑ anÈsavaÒca nahetuÑ anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu anÈsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Hetuduka    15. Œsavasampayuttaduka 

 36. HetuÑ ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavasampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 37. HetuÑ ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Hetuduka    16. ŒsavasÈsavaduka 

 38. HetuÑ ÈsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu Èsavo ceva 
sÈsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 39. HetuÑ sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sÈsavo 
ceva no ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
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1. Hetuduka    17. Œsava-Èsavasampayuttaduka 

 40. HetuÑ ÈsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
Èsavo ceva Èsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 41. HetuÑ ÈsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
Èsavasampayutto ceva no ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Hetuduka    18. ŒsavavippayuttasÈsavaduka 

 42. HetuÑ ÈsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
Èsavavippayutto sÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 HetuÑ ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
Èsavavippayutto anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

Hetuduka-ÈsavagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
1. Hetuduka    19-53 SaÒÒojanÈdiduka 

 43. HetuÑ saÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ ganthaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ oghaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ 
yogaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ nÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
HetuÑ noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca hetu no parÈmÈso dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha gocchakaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

HetudukaparÈmÈsagocchakaÑ niÔÔhitaÑ.
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1. Hetuduka    54. SÈrammaÓaduka 

 44. HetuÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ sÈrammaÓaÒca nahetuÑ sÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
sÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 NahetuÑ anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu anÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 
1. Hetuduka    55. Cittaduka 

 45. HetuÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca hetu nocitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Hetuduka    56. Cetasikaduka 

 46. HetuÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca hetu cetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 NahetuÑ acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu acetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 
1. Hetuduka    57. Cittasampayuttaduka 

 47. HetuÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittasampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 NahetuÑ cittavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu cittavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
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1. Hetuduka    58. CittasaÑsaÔÔhaduka 

 48. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittasaÑsaÔÔho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 NahetuÑ cittavisaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu cittavisaÑsaÔÔho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 
1. Hetuduka    59. CittasamuÔÔhÈnaduka 

 49. HetuÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittasamuÔÔhÈno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 NahetuÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 
1. Hetuduka    60. Cittasahabh|duka 

 50. HetuÑ cittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittasahabh| dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.)  

 NahetuÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nocittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 
1. Hetuduka    61. CittÈnuparivattiduka 

 51. HetuÑ cittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittÈnuparivattÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.)  

 NahetuÑ nocittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ. 
Sabbattha vitthÈro.) 

 
1. Hetuduka    62. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaduka 

 52. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.) 

 NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 
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1. Hetuduka    63. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh|duka 

 53. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
nava.) 

 NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 
1. Hetuduka    64. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiduka 

 54. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
hetu cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(Sabbattha nava.)  

 NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 
1. Hetuduka    65. Ajjhattikaduka 

 55. NahetuÑ ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ajjhattiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 

 HetuÑ bÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca hetu bÈhiro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha nava. Sabbattha vitthÈro.) 

 
1. Hetuduka    66. UpÈdÈduka 

 56. HetuÑ no-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca hetu no-upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Hetuduka    67. UpÈdinnaduka 

 57. HetuÑ upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu upÈdinno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.)
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 HetuÑ anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu anupÈdinno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

HetudukamahantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
1. Hetuduka    68. UpÈdÈnagocchaka 

 58. HetuÑ upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu upÈdÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. 
 HetuyÈ dve -pa- avigate dve. (SaÑkhittaÑ.) 

 
1. Hetuduka    74. Kilesagocchaka 

 59. HetuÑ kilesaÑ dhammaÑ paÔicca hetu kileso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  
 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 

 
1. Hetuduka    82. PiÔÔhiduka 

 60. HetuÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca hetu dassanena 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava. VipÈkaÑ 
natthi.) 
 HetuÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca hetu nadassanena 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetu paccayÈ. (Sabbattha nava. VipÈkaÑ 
natthi.) 
 
 61. HetuÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca hetu bhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava. VipÈkaÑ 
natthi.) 
 HetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca hetu nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava. VipÈkaÑ 
natthi.) 
 
 62. HetuÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
dassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
nava.) 
 HetuÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
nava.)

 



 DhammÈnuloma TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi   54 

 63. HetuÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
nava.) 
 HetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha 
nava.) 

 64. HetuÑ savitakkaÑ dhammaÑ paÔicca hetu savitakko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.) 
 HetuÑ avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca hetu avitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.) 

 65. HetuÑ savicÈraÑ dhammaÑ paÔicca hetu savicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.) 
 HetuÑ avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca hetu avicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha nava.) 

 66. HetuÑ sappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ appÊtikaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ napÊtisahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ 
nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ 
na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ kÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ nakÈmÈvacaraÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ r|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ nar|pÈvacaraÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ na-ar|pÈvacaraÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ pariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ apariyÈpannaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ niyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ aniyyÈnikaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 HetuÑ niyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ aniyataÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 
 HetuÑ sa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ anuttaraÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 
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 HetuÑ saraÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. HetuÑ araÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha vitthÈro.) 
 

HetudukapiÔÔhidukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
2. Sahetukaduka    1. Hetuduka 

 67. SahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 SahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ nava. 
 

3. Hetusampayuttaduka    1. Hetuduka 

 68. HetusampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca hetusampayutto hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 HetusampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetusampayutto nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava. 
 

4. Hetusahetukaduka    1. Hetuduka 

 69. HetuÒceva sahetukaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu ceva 
sahetuko ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 SahetukaÒceva na ca hetuÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko ceva 
na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 
5. Hetuhetusampayuttaduka    1. Hetuduka 

 70. HetuÒceva hetusampayuttaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu ceva 
hetusampayutto ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.)
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 HetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
hetusampayutto ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(Sabbattha ekaÑ.) 

 
6. Nahetusahetukaduka    1. Hetuduka 

 71. NahetusahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetusahetuko 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 NahetuÑ ahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

_____ 
 

7. C|Äantaraduka    1. Hetuduka 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka 

 72. SappaccayaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaccayo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 SappaccayaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaccayo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 73. Sa~khataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca sa~khato hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.)  

 Sa~khataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sa~khato nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 74. AnidassanaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca anidassano hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 AnidassanaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca anidassano nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- avigate tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 75. AppaÔighaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
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 SappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AppaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca appaÔigho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 SappaÔighaÑ nahetuÒca appaÔighaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
sappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- aÒÒamaÒÒe cha -pa- avigate nava.  
 
 76. Ar|piÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca ar|pÊ hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 

 R|piÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca r|pÊ nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)   

 HetuyÈ nava. 
 
 77. LokiyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 LokuttaraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca lokuttaro hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (Sabbattha dve.) 

 LokiyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 LokuttaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca lokuttaro nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 LokiyaÑ nahetuÒca lokuttaraÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca lokiyo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 
 78. Kenaci viÒÒeyyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nakenaci 
viÒÒeyyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. (Sabbattha nava.) 

 Kenaci viÒÒeyyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nakenaci 
viÒÒeyyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. (Sabbattha nava.)
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14. Œsavagocchaka    1. Hetuduka 

 79. ŒsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. No-ÈsavaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.)  

 ŒsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. No-ÈsavaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 80. SÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AnÈsavaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca. (Sabbattha dve.) 

 SÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AnÈsavaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 81. ŒsavasampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
ŒsavavippayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

 ŒsavasampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. ŒsavavippayuttaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 82. ŒsavaÒceva sÈsavaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. SÈsavaÒceva 
no ca ÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 ŒsavaÒceva sÈsavaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. SÈsavaÒceva no 
ca ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 83. ŒsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
ŒsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 ŒsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
ŒsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 84. ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
ŒsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
ŒsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  
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20. SaÒÒojanÈdiduka    1. Hetuduka 

 85. SaÒÒojanaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. GanthaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 OghaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. YogaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. 

 NÊvaraÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

 NoparÈmÈsaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. (Sabbattha ekaÑ. 
SaÑkhittaÑ.) 

_____ 
 

55. Mahantaraduka    1. Hetuduka 

 86. SÈrammaÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. (Sabbattha ekaÑ.) 
SÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 87. NocittaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CetasikaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasaÑsaÔÔhaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasamuÔÔhÈnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasahabhuÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittÈnuparivattiÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 BÈhiraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 No-upÈdÈ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 UpÈdinnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AnupÈdinnaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.
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69. UpÈdÈnagocchaka    1. Hetuduka 

 88. UpÈdÈnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
_____ 

 
75. Kilesagocchaka    1. Hetuduka 

 89. KilesaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
_____ 

 
83. PiÔÔhiduka    1. Hetuduka 

 90. Dassanena pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nadassanena 
pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 91. BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 92. Dassanena pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 93. BhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 94. SavitakkaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AvitakkaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 SavicÈraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AvicÈraÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 

 SappÊtikaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AppÊtikaÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

 PÊtisahagataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NapÊtisahagataÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 SukhasahagataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasukhasahagataÑ 
hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 UpekkhÈsahagataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-upekkhÈsahagataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 KÈmÈvacaraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakÈmÈvacaraÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-.  
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 R|pÈvacaraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nar|pÈvacaraÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 Ar|pÈvacaraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-ar|pÈvacaraÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 PariyÈpannaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. ApariyÈpannaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NiyyÈnikaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AniyyÈnikaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NiyataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AniyataÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 

 Sa-uttaraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AnuttaraÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. (Sabbattha dve.) 

 SaraÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. AraÓaÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca araÓo hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 AraÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca araÓo nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. 

 (Sabbattha vitthÈro.) 
 

DhammÈnulome DukadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

AnulomapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊya 
 

TikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. PaÔiccavÈra 
 

Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 1. NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. AkusalaÑ abyÈkataÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca akusalÈ 
abyÈkatÈ tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa- dve khandhe paÔicca 
dve khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. PaÒca. 
 
 2. Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo ca 
na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca.
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 3. Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. Cha. 
 
 4. NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-abyÈkato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 
 
 5. Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo ca na-abyÈkato 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. PaÒca.  
 
 6. NakusalaÒca na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-akusalaÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 7. HetuyÈ ek|natiÑsa, ÈrammaÓe catuvÊsa -pa- avigate ek|natiÑsa.  
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 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 

 
1. Kusalattika    7. PaÒhÈvÈra 

 
Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓÈdi 

 8. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo 
-pa-. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . Nakusalo dhammo na-akusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nakusalo dhammo na-abyÈkatassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nakusalo dhammo nakusalassa 
ca na-abyÈkatassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nakusalo 
dhammo na-akusalassa ca na-abyÈkatassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nakusalo dhammo nakusalassa ca 
na-akusalassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. Cha.  

 Na-akusalo dhammo na-akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. Cha.  

 Na-abyÈkato dhammo na-abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. Cha. 

 Nakusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. Cha.  

 Na-akusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. Cha.  

 Nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. Cha.  
 
 9. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa adhipatipaccayena 
paccayo. Anantarapaccayena paccayo. Samanantarapaccayena paccayo. 
SahajÈtapaccayena paccayo. AÒÒamaÒÒapaccayena paccayo. 
Nissayapaccayena paccayo. Upanissayapaccayena paccayo. 
PurejÈtapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo na-akusalassa dhammassa 
purejÈtapaccayena paccayo -pa-.  . Nakusalo dhammo nakusalassa ca 
na-akusalassa ca dhammassa purejÈtapaccayena paccayo. Cha.
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 Na-akusalo dhammo na-akusalassa dhammassa purejÈtapaccayena 
paccayo.  . Na-akusalo dhammo nakusalassa dhammassa purejÈtapaccayena 
paccayo -pa-.  . Na-akusalo dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca 
dhammassa purejÈtapaccayena paccayo. Cha.  

 Nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ nakusalassa dhammassa 
purejÈtapaccayena paccayo.  . Nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ 
na-akusalassa dhammassa purejÈtapaccayena paccayo -pa-.  . Nakusalo ca 
na-akusalo ca dhammÈ nakusalassa ca na-akusalassa ca dhammassa 
purejÈtapaccayena paccayo. Cha. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 10. HetuyÈ ek|natiÑsa, ÈrammaÓe chattiÑsa, adhipatiyÈ paÒcatiÑsa, 
anantare catuttiÑsa, samanantare catuttiÑsa, sahajÈte ek|natiÑsa, 
aÒÒamaÒÒe catuvÊsa, nissaye catuttiÑsa, upanissaye chattiÑsa, purejÈte 
aÔÔhÈrasa, pacchÈjÈte aÔÔhÈrasa, Èsevane catuvÊsa, kamme ek|natiÑsa, vipÈke 
nava, ÈhÈre ek|natiÑsa -pa- avigate catuttiÑsa.  

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈrassa anulomampi paccanÊyampi 
anulomapaccanÊyampi paccanÊyÈnulomampi gaÓitaÑ, evaÑ gaÓetabbaÑ.) 

 
2. VedanÈttika    1. PaÔiccavÈra 

 11. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  .  
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NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (7) 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Satta. (SaÑkhittaÑ.) 

 
3. VipÈkattika    1. PaÔiccavÈra 

 12. NavipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. NavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 
4. UpÈdinnattika    1. PaÔiccavÈra 

 13. Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. PaÔiccavÈra 

 14. NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)
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6. Vitakkattika    1. PaÔiccavÈra 

 15. NasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakkavicÈramatto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakka-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

7. PÊtittika    1. PaÔiccavÈra 

 16. NapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 NasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Na-upekkhÈsahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

8. Dassanattika    1. PaÔiccavÈra 

 17. Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NabhÈvanÈya 
pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Nanevadassanena nabhÈvanÈya 
pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

9. Dassanahetuttika    1. PaÔiccavÈra 

 18. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
(SaÑkhittaÑ.) 

10. ŒcayagÈmittika    1. PaÔiccavÈra 

 19. Na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-apacayagÈmiÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ 
paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

11. Sekkhattika    1. PaÔiccavÈra 

 20. NasekkhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Na-asekkhaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-.  . NanevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
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12. Parittattika    1. PaÔiccavÈra 

 21. NaparittaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NamahaggataÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-.  . Na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

13. ParittÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 22. NaparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NamahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Na-appamÈÓÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

14. HÊnattika    1. PaÔiccavÈra 

 23. NahÊnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NamajjhimaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-.  . NapaÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

15. Micchattattika    1. PaÔiccavÈra 

 24. NamicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NasammattaniyataÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

16. MaggÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 25. NamaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NamaggahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NamaggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca. 
(SaÑkhittaÑ.) 

17. Uppannattika    1. PaÔiccavÈra 

 26. Na-anuppannaÑ dhammaÑ paÔicca na-anuppanno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anuppannaÑ dhammaÑ paÔicca na-uppÈdÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anuppannaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anuppanno ca na-uppÈdÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-uppÈdiÑ dhammaÑ paÔicca na-uppÈdÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-uppÈdiÑ dhammaÑ paÔicca na-anuppanno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-uppÈdiÑ dhammaÑ paÔicca na-anuppanno ca 
na-uppÈdÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-anuppannaÒca na-uppÈdiÒca dhammaÑ paÔicca na-anuppanno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anuppannaÒca na-uppÈdiÒca 
dhammaÑ paÔicca na-uppÈdÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anuppannaÒca na-uppÈdiÒca dhammaÑ paÔicca na-anuppanno ca 
na-uppÈdÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.)
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18. AtÊtattika    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 27. Na-atÊtaÑ dhammaÑ paÔicca na-atÊto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 Na-atÊto dhammo na-atÊtassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Na-atÊto dhammo na-anÈgatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Na-atÊto dhammo na-atÊtassa ca na-anÈgatassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo. (3) 

 Na-anÈgato dhammo na-anÈgatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  
. Na-anÈgato dhammo na-atÊtassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Na-anÈgato dhammo na-atÊtassa ca na-anÈgatassa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (3) 

 Na-atÊto ca na-anÈgato ca dhammÈ na-atÊtassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Na-atÊto ca na-anÈgato ca dhammÈ na-anÈgatassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Na-atÊto ca na-anÈgato ca dhammÈ 
na-atÊtassa ca na-anÈgatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 
19. AtÊtÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 28. Na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anÈgatÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NapaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 
20. Ajjhattattika    1. PaÔiccavÈra 

 29. Na-ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhatto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. NabahiddhÈ dhammaÑ paÔicca nabahiddhÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 
21. AjjhattÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 30. Na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (2) 
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 NabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nabahiddhÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (2) (SaÑkhittaÑ.) 

 
22. Sanidassanattika    1. PaÔiccavÈra 

 31. NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho ca 
na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho ca 
na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho ca 
na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (6) 
 
 32. Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho ca 
na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho ca 
na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho ca 
na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (6) 
 
 33. Na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha.  

 NasanidassanasappaÔighaÒca na-anidassana-appaÔighaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 
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 NasanidassanasappaÔighaÒca na-anidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 34. HetuyÈ tiÑsa -pa- avigate tiÑsa. 

 (YathÈ Kusalattike SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi 
SaÑsaÔÔhavÈrampi SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi, gaÓitaÑ, evaÑ 
gaÓetabbaÑ.) 

 
 

DhammapaccanÊye TikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 

 



  

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊya 
 

DukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1-7. PaÔiccÈdivÈra 
 

Paccayacatukka-hetu 

 1. NahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
NahetuÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ 
-pa- dve khandhe paÔicca dve khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ 
paÔisandhikkhaÓe -pa-. (YÈva mahÈbh|tÈ.) . NahetuÑ dhammaÑ paÔicca na 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Nahet| khandhe paÔicca het|. 
PaÔisandhikkhaÓe -pa-.  . NahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ca na nahetu 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Na nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ca na nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÒca na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NahetuÒca na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÒca na nahetuÒca dhammaÑ 
paÔicca nahetu ca na nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 2. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ, evaÑ 
vitthÈretabbaÑ.)
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Hetu-ÈrammaÓa 

 3. Na nahetu dhammo na nahetussa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Na nahetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Na nahetu dhammo nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (3) 

 Nahetu dhammo nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
Nahetu dhammo na nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
Nahetu dhammo nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 Na nahetu dhammo na nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . Na nahetu dhammo nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . Na nahetu dhammo nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . (3) 

 Nahetu ca na nahetu ca dhammÈ nahetussa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu ca na nahetu ca dhammÈ na 
nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu ca na nahetu 
ca dhammÈ nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 4. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (YathÈ Kusalattike 
PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.)  

 
2. Sahetukaduka    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 
Paccayacatukka-hetu 

 5. NasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na sahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. VicikicchÈsahagataÑ uddhaccasahagataÑ mohaÑ paÔicca 
cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ. EkaÑ mahÈbh|taÑ paÔicca tayo mahÈbh|tÈ -pa- 
dve mahÈbh|te paÔicca dve mahÈbh|tÈ. MahÈbh|te paÔicca 
cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ, kaÔattÈr|paÑ, upÈdÈr|paÑ.  . NasahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
VicikicchÈsahagataÑ uddhaccasahagataÑ mohaÑ paÔicca sampayuttakÈ 
khandhÈ. PaÔisandhikkhaÓe vatthuÑ paÔicca sahetukÈ khandhÈ.  . 
NasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko ca na-ahetuko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
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 Na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasahetukaÒca na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÒca na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÒca na-ahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasahetuko ca na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 6. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cha -pa- avigate nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
Hetu-ÈrammaÓa 

 7. Nasahetuko dhammo nasahetukassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Nasahetuko dhammo na-ahetukassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Nasahetuko dhammo nasahetukassa ca na-ahetukassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) 

 Na-ahetuko dhammo na-ahetukassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo. TÊÓi. 

 Nasahetuko dhammo nasahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 8. HetuyÈ cha, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

3. Hetusampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 9. NahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetusampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetusampayutto dhammo uppajjati 
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hetupaccayÈ.  . NahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto ca 
nahetuvippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetusampayuttaÒca nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 10. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cha -pa- avigate nava. (SahajÈtavÈrepi -pa- 
PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈretabbaÑ.) 

 
4. Hetusahetukaduka    1. PaÔiccavÈra 

 11. NahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÒceva na-ahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-ahetuko ceva na nahetu ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
na-ahetuko ca na-ahetuko ceva na nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ahetukaÒceva na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na-ahetuko ceva na 
nahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÒceva na nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÒceva na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
ceva na-ahetuko ca na-ahetuko ceva na nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÒceva na-ahetukaÒca na-ahetukaÒceva na nahetuÒca dhammaÑ 
paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 

5. Hetuhetusampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 12. NahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÒceva 
nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca 
dhammo uppajjati  
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hetupaccayÈ.  . NahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuvippayuttaÒceva na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuvippayuttaÒceva na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuvippayuttaÒceva na nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca nahetuvippayuttaÒceva na nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

6. Nahetusahetukaduka    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 13. NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ mahÈbh|taÑ paÔicca tayo mahÈbh|tÈ 
-pa-. NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÔisandhikkhaÓe vatthuÑ paÔicca nahetusahetukÈ 
khandhÈ.  . NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko ca 
nahetu na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-ahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko ca nahetu na-ahetuko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ nasahetukaÒca nahetuÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
nasahetukaÒca nahetuÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nasahetukaÒca nahetuÑ 
na-ahetukaÒca dhammaÑ 

 



 DhammapaccanÊya DukapaÔÔhÈnapÈÄi 78 

paÔicca nahetu nasahetuko ca nahetu na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 14. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cattÈri -pa- avigate nava. 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 

ŒrammaÓa 

 15. Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa 
na-ahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) 

 Nahetu na-ahetuko dhammo nahetussa na-ahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu na-ahetuko dhammo nahetussa 
nasahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) (SaÑkhittaÑ.) 

 16. ŒrammaÓe cattÈri -pa- avigate satta. 

HetugocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
7. Sappaccayaduka    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 17. Na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaccayo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. 

 HetuyÈ ekaÑ. (Sabbattha vitthÈro.) 

 18. Na-appaccayo dhammo na-appaccayassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo. 

 Nasappaccayo dhammo na-appaccayassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe dve. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

8. Sa~khataduka    1. PaÔiccavÈra 

 19. Na-asa~khataÑ dhammaÑ paÔicca na-asa~khato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ ekaÑ. (SappaccayadukasadisaÑ.) 
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9. Sanidassanaduka    1. PaÔiccavÈra 

 20. NasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassano ca na-anidassano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi. 
 

10. SappaÔighaduka    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 21. NasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho ca 
na-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasappaÔighaÒca na-appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe ekaÑ. 

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 22. NasappaÔigho dhammo nasappaÔighassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . NasappaÔigho dhammo na-appaÔighassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . NasappaÔigho dhammo nasappaÔighassa ca 
na-appaÔighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) 

 NasappaÔigho dhammo nasappaÔighassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Na-appaÔigho dhammo nasappaÔighassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 23. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe dve, adhipatiyÈ cattÈri -pa- avigate nava. 
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11. R|pÊduka    1. PaÔiccavÈra 

 24. Nar|piÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. Nar|piÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Nar|piÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÊ ca na-ar|pÊ ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. Na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÊ ca na-ar|pÊ ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Nar|piÒca na-ar|piÒca dhammaÑ paÔicca nar|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Nar|piÒca na-ar|piÒca dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Nar|piÒca na-ar|piÒca dhammaÑ paÔicca nar|pÊ ca 
na-ar|pÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 25. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate nava.  

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 

12. Lokiyaduka    1. PaÔiccavÈra 

 26. NalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nalokiyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nalokiyo ca nalokuttaro ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NalokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  

 NalokiyaÒca nalokuttaraÒca dhammaÑ paÔicca nalokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (2) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

13. KenaciviÒÒeyyaduka    1. PaÔiccavÈra 

 27. Nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
nanakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nakenaci 
viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo ca nanakenaci viÒÒeyyo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
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 Nanakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nanakenaci viÒÒeyyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nakenaci viÒÒeyyaÒca nanakenaci viÒÒeyyaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

C|ÄantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
14. Œsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 28. No-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . No-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . No-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo ca nano-Èsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 No-ÈsavaÒca nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . No-ÈsavaÒca nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
nano-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. No-ÈsavaÒca nano-ÈsavaÒca 
dhammaÑ paÔicca no-Èsavo ca nano-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

15. SÈsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 29. NasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈsavo ca na-anÈsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)
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 NasÈsavaÒca na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

16. Œsavasampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 30. Na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavasampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto ca na-Èsavavippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavavippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavavippayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto ca na-Èsavavippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ÈsavasampayuttaÒca na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavasampayuttaÒca na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavasampayuttaÒca na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavasampayutto ca na-Èsavavippayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cha -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

17. ŒsavasÈsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 31. Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-anÈsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavaÒceva 
na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
no-Èsavo ceva na-anÈsavo ca na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo ceva 
nano ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anÈsavaÒceva nano ca 
ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavo ceva 
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na-anÈsavo ca na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ÈsavaÒceva na na-anÈsavaÒca na-anÈsavaÒceva nano-ÈsavaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca na-anÈsavaÒceva nano ca 
ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca na-anÈsavaÒceva 
nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca na-anÈsavo 
ceva nano ca Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

18. Œsava-Èsavasampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 32. Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo 
ceva na-Èsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-Èsavavippayutto ca na-Èsavavippayutto ceva nano-Èsavo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ÈsavavippayuttaÒceva nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto ceva nano-Èsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavavippayuttaÒceva nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-Èsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-Èsavavippayutto ca na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca na-ÈsavavippayuttaÒceva 
nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca 
na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca 
ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
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na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca na-Èsavavippayutto ceva nano ca 
Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 33. ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
nasÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ 
dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto nasÈsavo ca Èsavavippayutto na-anÈsavo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÒca ÈsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÒca 
dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

ŒsavagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
20. SaÒÒojanaduka 

 34. NosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nanosaÒÒojano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano ca 
nanosaÒÒojano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nanosaÒÒojano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NanosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano 
ca nanosaÒÒojano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NosaÒÒojanaÒca nanosaÒÒojanaÒca dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NosaÒÒojanaÒca nanosaÒÒojanaÒca  
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dhammaÑ paÔicca nanosaÒÒojano dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NosaÒÒojanaÒca nanosaÒÒojanaÒca dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano ca 
nanosaÒÒojano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

21. SaÒÒojaniyaduka 

 35. NasaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojaniyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÒÒojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojaniyaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojaniyo ca na-asaÒÒojaniyo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Na-asaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-asaÒÒojaniyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NasaÒÒojaniyaÒca na-asaÒÒojaniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-asaÒÒojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 

22. SaÒÒojanasampayuttaduka 

 36. NasaÒÒojanasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasaÒÒojanasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojanavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojanasampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaÒÒojanasampayutto ca nasaÒÒojanavippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasaÒÒojanavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojanavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojanavippayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaÒÒojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasaÒÒojanavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojanasampayutto ca 
nasaÒÒojanavippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasaÒÒojanasampayuttaÒca nasaÒÒojanavippayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasaÒÒojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasaÒÒojanasampayuttaÒca nasaÒÒojanavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojanavippayutto dhammo uppajjati 
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hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojanasampayuttaÒca nasaÒÒojanavippayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojanasampayutto ca nasaÒÒojanavippayutto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cha -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

23. SaÒÒojanasaÒÒojaniyaduka 

 37. NasaÒÒojanaÒceva na-asaÒÒojaniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojano ceva na-asaÒÒojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasaÒÒojanaÒceva na-asaÒÒojaniyaÒca dhammaÑ paÔicca na-asaÒÒojaniyo 
ceva nano-asaÒÒojano ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasaÒÒojanaÒceva na-asaÒÒojaniyaÒca dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojano ceva 
na-asaÒÒojaniyo ca na-asaÒÒojaniyo ceva nano ca saÒÒojano ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-asaÒÒojaniyaÒceva nano ca saÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÒÒojaniyo ceva nano ca saÒÒojano dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 NasaÒÒojanaÒceva na-asaÒÒojaniyaÒca na-asaÒÒojaniyaÒceva 
nanosaÒÒojanaÒca dhammaÑ paÔicca nasaÒÒojano ceva na-asaÒÒojaniyo ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

24. SaÒÒojanasaÒÒojanasampayuttaduka 

 38. NasaÒÒojanaÒceva nasaÒÒojanavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojano ceva nasaÒÒojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NasaÒÒojanaÒceva nasaÒÒojanavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojanavippayutto ceva nanosaÒÒojano ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojanaÒceva nasaÒÒojanavippayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasaÒÒojano ceva nasaÒÒojanavippayutto ca nasaÒÒojanavippayutto 
ceva nano ca saÒÒojano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 



 25. SaÒÒojanavippayuttasaÒÒojaniyaduka 87 

 NasaÒÒojanavippayuttaÒceva nano ca saÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojanavippayutto ceva nano ca saÒÒojano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojanavippayuttaÒceva nano ca saÒÒojanaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaÒÒojano ceva nasaÒÒojanavippayutto ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasaÒÒojanavippayuttaÒceva nano ca saÒÒojanaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaÒÒojano ceva nasaÒÒojanavippayutto ca nasaÒÒojanavippayutto 
ceva nano ca saÒÒojano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasaÒÒojanaÒceva nasaÒÒojanavippayuttaÒca 
nasaÒÒojanavippayuttaÒceva nano ca saÒÒojanaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaÒÒojano ceva nasaÒÒojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

25. SaÒÒojanavippayuttasaÒÒojaniyaduka 

 39. SaÒÒojanavippayuttaÑ nasaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
saÒÒojanavippayutto nasaÒÒojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SaÒÒojanavippayuttaÑ nasaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
saÒÒojanavippayutto na-asaÒÒojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SaÒÒojanavippayuttaÑ nasaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
saÒÒojanavippayutto nasaÒÒojaniyo ca saÒÒojanavippayutto na-asaÒÒojaniyo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 SaÒÒojanavippayuttaÑ na-asaÒÒojaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
saÒÒojanavippayutto na-asaÒÒojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 SaÒÒojanavippayuttaÑ nasaÒÒojaniyaÒca saÒÒojanavippayuttaÑ 
na-asaÒÒojaniyaÒca dhammaÑ paÔicca saÒÒojanavippayutto na-asaÒÒojaniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

SaÒÒojanagocchakaÑ niÔÔhitaÑ.
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26. Ganthaduka 

 40. NoganthaÑ dhammaÑ paÔicca nogantho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NoganthaÑ dhammaÑ paÔicca nanogantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NoganthaÑ dhammaÑ paÔicca nogantho ca 
nanogantho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanoganthaÑ dhammaÑ paÔicca nanogantho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NanoganthaÑ dhammaÑ paÔicca nogantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanoganthaÑ dhammaÑ paÔicca nogantho ca 
nanogantho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NoganthaÒca nanoganthaÒca dhammaÑ paÔicca nogantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NoganthaÒca nanoganthaÒca dhammaÑ paÔicca 
nanogantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NoganthaÒca nanoganthaÒca 
dhammaÑ paÔicca nogantho ca nanogantho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 

27. Ganthaniyaduka 

 41. NaganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca naganthaniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NaganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-aganthaniyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NaganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca naganthaniyo ca 
na-aganthaniyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-aganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-aganthaniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 NaganthaniyaÒca na-aganthaniyaÒca dhammaÑ paÔicca na-aganthaniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha paÒca.) 
 

28. Ganthasampayuttaduka 

 42. NaganthasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca naganthasampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaganthasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca naganthasampayutto ca 
naganthavippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
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 NaganthavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca naganthavippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NaganthavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca naganthasampayutto ca 
naganthavippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NaganthasampayuttaÒca naganthavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthasampayuttaÒca naganthavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthasampayuttaÒca naganthavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cha, adhipatiyÈ nava -pa- avigate nava. 
(Sabbattha vitthÈro.) 

 
29. Ganthaganthaniyaduka 

 43. NaganthaÒceva na-aganthaniyaÒca dhammaÑ paÔicca nagantho ceva 
na-aganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaganthaÒceva 
na-aganthaniyaÒca dhammaÑ paÔicca na-aganthaniyo ceva nano ca gantho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaganthaÒceva na-aganthaniyaÒca 
dhammaÑ paÔicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca na-aganthaniyo ceva 
nano ca gantho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-aganthaniyaÒceva nano ca ganthaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-aganthaniyo ceva nanogantho ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-aganthaniyaÒceva nano ca ganthaÑ dhammaÑ paÔicca nagantho ceva 
na-aganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-aganthaniyaÒceva 
nano ca ganthaÑ dhammaÑ paÔicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca 
na-aganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NaganthaÒceva na-aganthaniyaÒca na-aganthaniyaÒceva nano ca 
ganthaÒca dhammaÑ paÔicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.)
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30. Ganthaganthasampayuttaduka 

 44. NaganthaÒceva naganthavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nagantho 
ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthaÒceva naganthavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthaÒceva naganthavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nagantho ceva 
naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NaganthavippayuttaÒceva nano ca ganthaÑ dhammaÑ paÔicca 
naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthavippayuttaÒceva nano ca ganthaÑ dhammaÑ paÔicca nagantho 
ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthavippayuttaÒceva nano ca ganthaÑ dhammaÑ paÔicca nagantho 
ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NaganthaÒceva naganthavippayuttaÒca naganthavippayuttaÒceva nano 
ca ganthaÒca dhammaÑ paÔicca nagantho ceva naganthavippayutto ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaganthaÒceva naganthavippayuttaÒca 
naganthavippayuttaÒceva nano ca ganthaÒca dhammaÑ paÔicca 
naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NaganthaÒceva naganthavippayuttaÒca naganthavippayuttaÒceva nano ca 
ganthaÒca dhammaÑ paÔicca nagantho ceva naganthavippayutto ca 
naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

31. Ganthavippayuttaganthaniyaduka 

 45. GanthavippayuttaÑ naganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
ganthavippayutto naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
GanthavippayuttaÑ naganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca ganthavippayutto 
na-aganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . GanthavippayuttaÑ 
naganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca ganthavippayutto naganthaniyo ca 
ganthavippayutto na-aganthaniyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 GanthavippayuttaÑ na-aganthaniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
ganthavippayutto na-aganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
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 GanthavippayuttaÑ naganthaniyaÒca ganthavippayuttaÑ 
na-aganthaniyaÒca dhammaÑ paÔicca ganthavippayutto na-aganthaniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

GanthagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
32-49. OghÈdiduka 

 46. No-oghaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NoyogaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. (Oghagocchakayogagocchakesu ÈmasanaÑ Œsavagocchake 
ÈmasanasadisaÑ.) 
 
 47. NonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. (NÊvaraÓagocchake 
ÈmasanaÑ SaÒÒojanagocchake ÈmasanasadisaÑ.) 
 

NÊvaraÓagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
50-54. ParÈmÈsadukÈdi 

 48. NoparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca noparÈmÈso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 49. NaparÈmaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca naparÈmaÔÔho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 50. NaparÈmÈsasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca naparÈmÈsasampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 51. NaparÈmÈsaÒceva na-aparÈmaÔÔhaÒca dhammaÑ naparÈmÈso ceva 
na-aparÈmaÔÔho ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaparÈmÈsaÒceva 
na-aparÈmaÔÔhaÒca dhammaÑ paÔicca na-aparÈmaÔÔho ceva nano ca 
parÈmÈso dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaparÈmÈsaÒceva 
na-aparÈmaÔÔhaÒca dhammaÑ paÔicca 
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naparÈmÈso ceva na-aparÈmaÔÔho ca na-aparÈmaÔÔho ceva nanoparÈmÈso ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-aparÈmaÔÔhaÒceva nano ca parÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca 
naparÈmÈso ceva na-aparÈmaÔÔho ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NaparÈmÈsaÒceva na-aparÈmaÔÔhaÒca na-aparÈmaÔÔhaÒceva nano ca 
parÈmÈsaÒca dhammaÑ paÔicca naparÈmÈso ceva na-aparÈmaÔÔho ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 52. ParÈmÈsavippayuttaÑ naparÈmaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
parÈmÈsavippayutto naparÈmaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ParÈmÈsavippayuttaÑ naparÈmaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
parÈmÈsavippayutto na-aparÈmaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ParÈmÈsavippayuttaÑ naparÈmaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
parÈmÈsavippayutto naparÈmaÔÔho ca parÈmÈsavippayutto na-aparÈmaÔÔho 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 ParÈmÈsavippayuttaÑ na-aparÈmaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
parÈmÈsavippayutto na-aparÈmaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 ParÈmÈsavippayuttaÑ naparÈmaÔÔhaÒca parÈmÈsavippayuttaÑ 
na-aparÈmaÔÔhaÒca dhammaÑ paÔicca parÈmÈsavippayutto na-aparÈmaÔÔho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)  

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. 
 

ParÈmÈsagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
55. SÈrammaÓaduka 

 53. NasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo 
ca na-anÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati  
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hetupaccayÈ.  . Na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo ca 
na-anÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasÈrammaÓaÒca na-anÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasÈrammaÓaÒca na-anÈrammaÓaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-anÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasÈrammaÓaÒca na-anÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo ca 
na-anÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

56. Cittaduka 

 54. NacittaÑ dhammaÑ paÔicca nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NacittaÑ dhammaÑ paÔicca nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NacittaÑ dhammaÑ paÔicca nacitto ca nanocitto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 NanocittaÑ dhammaÑ paÔicca nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(1) 

 NacittaÒca nanocittaÒca dhammaÑ paÔicca nacitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha paÒca.) 
 

57. Cetasikaduka 

 55. NacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca na-acetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko ca 
na-acetasiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca na-acetasiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko ca 
na-acetasiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NacetasikaÒca na-acetasikaÒca dhammaÑ paÔicca nacetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacetasikaÒca na-acetasikaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-acetasiko 
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dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NacetasikaÒca na-acetasikaÒca dhammaÑ 
paÔicca nacetasiko ca na-acetasiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

58. Cittasampayuttaduka 

 56. NacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. CittaÑ paÔicca cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ.  . 
NacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nacittavippayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. CittaÑ paÔicca cittasampayuttakÈ khandhÈ.  

 (PaccanÊyadukamattÈni na vattabbaÑ dhammaÑ p|retuÑ nava nava 
paÒhÈni karotu.) 

 
59. CittasaÑsaÔÔhaduka 

 57. NacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasaÑsaÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ nava. 

 
60. CittasamuÔÔhÈnaduka 

 58. NacittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasamuÔÔhÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ nava. 
 

61. Cittasahabh|duka 

 59. NacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nacittasahabh| dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ nava.  
 

62. CittÈnuparivattiduka 

 60. NacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca nacittÈnuparivattÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ nava.  

 
63. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaduka 

 61. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.  
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64. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh|duka 

 62. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ nava. 

 
65. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiduka 

 63. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

66. Ajjhattikaduka 

 64. Na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.   

 NabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca nabÈhiro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
PaÔisandhikkhaÓe cittaÑ paÔicca ajjhattikaÑ kaÔattÈr|paÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

67. UpÈdÈduka 

 65. Na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca na-upÈdÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca nano-upÈdÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca na-upÈdÈ ca nano-upÈdÈ ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Nano-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca na-upÈdÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 Na-upÈdÈ ca nano-upÈdÈ ca dhammaÑ paÔicca na-upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

68. UpÈdinnaduka 

 66. Na-upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 Na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . 
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Na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno ca na-anupÈdinno ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-upÈdinnaÒca na-anupÈdinnaÒca dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 

MahantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
69. UpÈdÈnagocchaka 

 67. Na-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdÈno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

75. Kilesaduka 

 68. NokilesaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NokilesaÑ dhammaÑ paÔicca nanokileso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NokilesaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso ca nanokileso ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanokilesaÑ dhammaÑ paÔicca nanokileso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.   

 NokilesaÒca nanokilesaÒca dhammaÑ paÔicca nokileso dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.) 

76. SaÑkilesikaduka 

 69. NasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkilesiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÑkilesikaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasaÑkilesiko ca na-asaÑkilesiko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Na-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca na-asaÑkilesiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
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 NasaÑkilesikaÒca na-asaÑkilesikaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

77. SaÑkiliÔÔhaduka 

 70. NasaÑkiliÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 Na-asaÑkiliÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca na-asaÑkiliÔÔho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-asaÑkiliÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-asaÑkiliÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔho 
ca na-asaÑkiliÔÔho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasaÑkiliÔÔhaÒca na-asaÑkiliÔÔhaÒca dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

78. Kilesasampayuttaduka 

 71. NakilesasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakilesasampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NakilesavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakilesavippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakilesasampayuttaÒca nakilesavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakilesasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

79. KilesasaÑkilesikaduka 

 72. NakilesaÒceva na-asaÑkilesikaÒca dhammaÑ paÔicca nakileso ceva 
na-asaÑkilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-asaÑkilesikaÒceva nano ca kilesaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkilesiko ceva nano kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 NakilesaÒceva na-asaÑkilesikaÒca na-asaÑkilesikaÒceva nano ca 
kilesaÒca dhammaÑ paÔicca nakileso ceva na-asaÑkilesiko ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava.  
 

80. KilesasaÑkiliÔÔhaduka 

 73. NakilesaÒceva na-asaÑkiliÔÔhaÒca dhammaÑ paÔicca nakileso ceva 
na-asaÑkiliÔÔho ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Na-asaÑkiliÔÔhaÒceva nano ca kilesaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkiliÔÔho ceva nano ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakilesaÒceva na-asaÑkiliÔÔhaÒca na-asaÑkiliÔÔhaÒceva nano ca 
kilesaÒca dhammaÑ paÔicca nakileso ceva na-asaÑkiliÔÔho ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

81. Kilesakilesasampayuttaduka 

 74. NakilesaÒceva nakilesavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakileso 
ceva nakilesavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakilesavippayuttaÒceva nano ca kilesaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakilesavippayutto ceva nano ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NakilesaÒceva nakilesavippayuttaÒca nakilesavippayuttaÒceva nano ca 
kilesaÒca dhammaÑ paÔicca nakileso ceva nakilesavippayutto ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

82. KilesavippayuttasaÑkilesikaduka 

 75. KilesavippayuttaÑ nasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
kilesavippayutto nasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
KilesavippayuttaÑ nasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca kilesavippayutto 
na-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KilesavippayuttaÑ 
nasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca  
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kilesavippayutto nasaÑkilesiko ca kilesavippayutto na-asaÑkilesiko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 KilesavippayuttaÑ na-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
kilesavippayutto na-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 KilesavippayuttaÑ nasaÑkilesikaÒca kilesavippayuttaÑ 
na-asaÑkilesikaÒca dhammaÑ paÔicca kilesavippayutto na-asaÑkilesiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

83. DassanenapahÈtabbaduka 

 76. Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nanadassanena 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbaÒca nanadassanena pahÈtabbaÒca dhammaÑ 
paÔicca nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve. 
 

84. BhÈvanÈyapahÈtabbaduka 

 77. NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nanabhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca nanabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca dhammaÑ 
paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

85. DassanenapahÈtabbahetukaduka 

 78. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 Nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanadassanena 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbahetukaÒca nanadassanena pahÈtabbahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

86. BhÈvanÈyapahÈtabbahetukaduka 

 79. NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÒca nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

87. Savitakkaduka 

 80. NasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NasavitakkaÒca na-avitakkaÒca dhammaÑ paÔicca nasavitakko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

88. SavicÈraduka 

 81. NasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasavicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Na-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-avicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  
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 NasavicÈraÒca na-avicÈraÒca dhammaÑ paÔicca nasavicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

89. SappÊtikaduka 

 82. NasappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Na-appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca na-appÊtiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NasappÊtikaÒca na-appÊtikaÒca dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

90. PÊtisahagataduka 

 83. NapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nanapÊtisahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NapÊtisahagataÒca nanapÊtisahagataÒca dhammaÑ paÔicca 
napÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

91. Sukhasahagataduka 

 84. NasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nanasukhasahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasukhasahagataÒca nanasukhasahagataÒca dhammaÑ paÔicca 
nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava.
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92. UpekkhÈsahagataduka 

 85. Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nana-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nana-upekkhÈsahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-upekkhÈsahagataÒca nana-upekkhÈsahagataÒca dhammaÑ paÔicca 
na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava. 
 

93. KÈmÈvacaraduka 

 86. NakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakÈmÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nanakÈmÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakÈmÈvacaraÒca nanakÈmÈvacaraÒca dhammaÑ paÔicca 
nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

94. R|pÈvacaraduka 

 87. Nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Nanar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nanar|pÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nar|pÈvacaraÒca nanar|pÈvacaraÒca dhammaÑ paÔicca nar|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 

95. Ar|pÈvacaraduka 

 88. Na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  
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 Nana-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nana-ar|pÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-ar|pÈvacaraÒca nana-ar|pÈvacaraÒca dhammaÑ paÔicca 
na-ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

96. PariyÈpannaduka 

 89. NapariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca napariyÈpanno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 NapariyÈpannaÒca na-apariyÈpannaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-apariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

97. NiyyÈnikaduka 

 90. NaniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 Na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca na-aniyyÈniko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NaniyyÈnikaÒca na-aniyyÈnikaÒca dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

98. Niyataduka 

 91. NaniyataÑ dhammaÑ paÔicca naniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 Na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca na-aniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 NaniyataÒca na-aniyataÒca dhammaÑ paÔicca naniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

99. Sa-uttaraduka 

 92. Nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasa-uttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca na-anuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 Nasa-uttaraÒca na-anuttaraÒca dhammaÑ paÔicca na-anuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

100. SaraÓaduka 

 93. NasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 Na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi.  

 NasaraÓaÒca na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

PiÔÔhidukaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

DhammapaccanÊye DukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 

 



 

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊya 
 

DukatikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. Kusalattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 1. NahetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. NahetuÑ akusalaÑ abyÈkataÑ ekaÑ khandhaÑ 
paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ.  . NahetuÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nanahetuÑ nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
Nahet| akusale abyÈkate khandhe paÔicca het|.  . NahetuÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanahetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3)  

 NahetuÑ nakusalaÒca nanahetuÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nakusalaÒca 
nanahetuÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nakusalaÒca nanahetuÑ nakusalaÒca 
dhammaÑ paÔicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.)  
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 2. HetuyÈ nava -pa- avigate nava. 

 NahetuyÈ dve. 

 (SahajÈtavÈrepi -pa- SampayuttavÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 

Hetu ÈrammaÓa 

 3. Nanahetu nakusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa 
nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Nanahetu nakusalo 
dhammo nahetussa nakusalassa ca nanahetussa nakusalassa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (3)  

 Nahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 4. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (PaÒhÈvÈraÑ evaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 
 
 5. NahetuÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. NahetuÑ kusalaÑ abyÈkataÑ ekaÑ khandhaÑ 
paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa- dve khandhe -pa-.  . 
NahetuÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Nahet| kusale abyÈkate khandhe paÔicca het|.  . 
NahetuÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-akusalo ca nanahetu 
na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanahetuÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-akusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-akusalo ca nanahetu na-akusalo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ na-akusalaÒca nanahetuÑ na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-akusalaÒca 
nanahetuÑ na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu na-akusalo dhammo 
uppajjati  
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hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-akusalaÒca nanahetuÑ na-akusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-akusalo ca nanahetu na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 
 6. NahetuÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. KusalÈkusalaÑ nahetuÑ ekaÑ khandhaÑ 
paÔicca tayo khandhÈ. Tayo khandhe paÔicca eko khandhÈ -pa-.  . NahetuÑ 
na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-abyÈkato ca nanahetu na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(3) 

 NanahetuÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ na-abyÈkataÒca nanahetuÑ na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-abyÈkataÒca nanahetuÑ na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-abyÈkataÒca 
nanahetuÑ na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nahetu na-abyÈkato ca 
nanahetu na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 

1. Hetuduka    2. VedanÈttika 

 7. NahetuÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.) 
 
 8. NahetuÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.)
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 9. NahetuÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.) 
 

1. Hetuduka    3-9. VipÈkattikÈdi 

 10. NahetuÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 11. NahetuÑ na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 12. NahetuÑ nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 13. NahetuÑ nasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 14. NahetuÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 15. NahetuÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. 
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 16. NahetuÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 

 
1. Hetuduka    10-21. ŒcayagÈmittikÈdi 

 17. NahetuÑ na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ naneva-ÈcayagÈmiÑ nÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 18. NahetuÑ nasekkhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nanevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 19. NahetuÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ namahaggataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 20. NahetuÑ naparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ namahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 21. NahetuÑ nahÊnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ napaÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 22. NahetuÑ namicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nasammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.
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 23. NahetuÑ namaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ namaggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ namaggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 24. NahetuÑ na-anuppannaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-uppÈdiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 25. NahetuÑ na-atÊtaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-anÈgataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 26. NahetuÑ na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ napaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 27. NahetuÑ na-ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nabahiddhÈ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 
 28. NahetuÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 NahetuÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 

1. Hetuduka    22. Sanidassanattika 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 29. NahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasanidassanasappaÔigho ca nanahetu nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ  
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paÔicca nahetu nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NanahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasanidassanasappaÔigho ca nanahetu nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 NahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÒca nanahetuÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca nanahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca nanahetu nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÒca nanahetuÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasanidassanasappaÔigho ca nanahetu nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 
 30. NahetuÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho ca nanahetu na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 NanahetuÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho ca nanahetu na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 NahetuÑ na-anidassanasappaÔighaÒca nanahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÒca nanahetuÑ na-anidassanasappaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca nanahetu na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-anidassanasappaÔighaÒca nanahetuÑ 
na-anidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho ca nanahetu na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SahajÈtavÈrepi. SampayuttavÈrepi 
sabbattha vitthÈro.)
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Hetu-ÈrammaÓa 

 31. Nanahetu na-anidassanasappaÔigho dhammo nanahetussa 
na-anidassanasappaÔighassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Nanahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo nahetussa na-anidassanasappaÔighassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Nanahetu na-anidassanasappaÔigho 
dhammo nahetussa na-anidassanasappaÔighassa ca nanahetussa 
na-anidassanasappaÔighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) 

 Nahetu na-anidassanasappaÔigho dhammo nahetussa 
na-anidassanasappaÔighassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava -pa- upanissaye nava, purejÈte pacchÈjÈte 
tÊÓi, Èsevane nava, kamme tÊÓi, vipÈke nava, ÈhÈre tÊÓi, indriye nava, jhÈne 
tÊÓi, magge sampayutte nava, vippayutte paÒca -pa- avigate nava. 
(PaÒhÈvÈraÑ evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 32. NahetuÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

2. Sahetukaduka    1. Kusalattika 

 33. NasahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. VicikicchÈsahagataÑ uddhaccasahagataÑ 
mohaÑ paÔicca cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ. EkaÑ mahÈbh|taÑ paÔicca tayo 
mahÈbh|tÈ -pa- dve mahÈbh|te -pa-.  . NasahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-ahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
VicikicchÈsahagataÑ uddhaccasahagataÑ mohaÑ paÔicca sampayuttakÈ 
khandhÈ. PaÔisandhikkhaÓe vatthuÑ paÔicca sahetukÈ khandhÈ.  . 
NasahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko nakusalo ca 
na-ahetuko nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-ahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ na-ahetuko nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 NasahetukaÑ nakusalaÒca na-ahetukaÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 34. NasahetukaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-ahetukaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasahetukaÑ na-akusalaÒca na-ahetukaÑ na-akusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasahetuko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 35. NasahetukaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-ahetukaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NasahetukaÑ na-abyÈkataÒca na-ahetukaÑ na-abyÈkataÒca dhammaÑ 
paÔicca na-ahetuko na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi. 

(HetusampayuttadukaÑ sahetukadukasadisaÑ.) 
 

4. Hetusahetukaduka    1. Kusalattika 

 36. NahetuÒceva na-ahetukaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
ceva na-ahetuko ca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÒceva 
na-ahetukaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko ceva nana ca hetu 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÒceva na-ahetukaÒca 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca nakusalo ca 
na-ahetuko ceva nana ca hetu nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(3)
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 Na-ahetukaÒceva nana ca hetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-ahetuko ceva nana ca hetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÒceva na-ahetukaÒca nakusalaÒca na-ahetukaÒceva nana ca 
hetuÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ nava. 
 
 37. NahetuÒceva na-ahetukaÒca na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
ceva na-ahetuko ca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 38. NahetuÒceva na-ahetukaÒca na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu ceva na-ahetuko ca na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 

(HetuhetusampayuttadukaÑ hetusahetukadukasadisaÑ.) 
 

6. Nahetusahetukaduka    1. Kusalattika 

 39. NahetuÑ nasahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 40. NahetuÑ nasahetukaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasahetuko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 41. NahetuÑ na-ahetukaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-ahetuko na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (EkapaÒhameva. 
Etena upÈyena kusalÈkusaladukaÑ Kusalattikameva ettha vaÔÔati.)  
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7. C|Äantaraduka    1. Kusalattika 

 42. Na-apaccayaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. (Sabbattha 
ekaÑ.) Na-asa~khataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 43. NasanidassanaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 44. NasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Na-appaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 45. Nar|piÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Na-ar|piÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 46. NalokiyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NalokuttaraÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 47. Nakenaci viÒÒeyyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Nanakenaci viÒÒeyyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 
14. Œsavagocchaka    1. Kusalattika 

 48. Na-ÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Nano-ÈsavaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 49. NasÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . Na-anÈsavaÑ 
kusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 50. Na-ÈsavasampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Na-ÈsavavippayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 51. Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 52. Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-.  . Na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 53. ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
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20-54. Chagocchaka    1. Kusalattika 

 54. NosaÒÒojanaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NanosaÒÒojanaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 55. NoganthaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . No-oghaÑ -pa-.  . 
NoyogaÑ -pa-.  . NonÊvaraÓaÑ.  

 NoparÈmÈsaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 

55. Mahantaraduka    1. Kusalattika 

 56. NasÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Na-anÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 57. NacittaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NanocittaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 58. NacetasikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 59. NacittasampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 60. NacittasaÑsaÔÔhaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 61. NocittasamuÔÔhÈnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 62. NocittasahabhuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 63. NocittÈnuparivattiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 64. Na-ajjhattikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NabÈhiraÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 65. Na-upÈdÈ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 66. Na-upÈdinnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
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69. UpÈdÈnagocchaka    1. Kusalattika 

 67. No-upÈdÈnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 

75. Kilesagocchaka    1. Kusalattika 

 68. NokilesaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . NanokilesaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 69. NasaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Na-asaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 70. NasaÑkiliÔÔhaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Na-asaÑkiliÔÔhaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 71. NakilesasampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NakilesavippayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 72. NakilesaÒceva na-asaÑkilesikaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-.  . Na-asaÑkilesikaÒceva nano ca kilesaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 73. NakilesaÒceva na-asaÑkiliÔÔhaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. Na-asaÑkiliÔÔhaÒceva nano ca kilesaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NakilesaÒceva nakilesavippayuttaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NakilesavippayuttaÒceva nano ca kilesaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. (Sabbattha nava. VipÈkaÑ natthi.) 

 KilesavippayuttaÑ nasaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
KilesavippayuttaÑ na-asaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 
83. PiÔÔhiduka    1. Kusalattika 

 74. Nadassanena pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
Nanadassanena pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 75. NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-.  . 
NanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
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 76. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 77. NasavitakkaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-avitakkaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasavicÈraÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. Na-avicÈraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasappÊtikaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-appÊtikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. NapÊtisahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanapÊtisahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasukhasahagataÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NanasukhasahagataÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-upekkhÈsahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. Nana-upekkhÈsahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 78. NakÈmÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanakÈmÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nar|pÈvacaraÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nanar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  
 
 79. Na-ar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nana-ar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 80. NapariyÈpannaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-apariyÈpannaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 81. NaniyyÈnikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-aniyyÈnikaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ. Sabbattha ekaÑ.) 

 NaniyataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-aniyataÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 82. Nasa-uttaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anuttaraÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 83. NasaraÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1)
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 Na-araÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nakusalo ca na-araÓo nakusalo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasaraÓaÑ nakusalaÒca na-araÓaÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaraÓo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. 
 
 84. NasaraÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ ekaÑ. (Sabbattha 
ekaÑ.) 
 
 85. NasaraÓaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-araÓaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ dve, ÈrammaÓe dve -pa- avigate dve. 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈro.) 
 

100. SaraÓaduka    2. VedanÈttikÈdi 
 

Paccayacatukka-hetu 

 86. NasaraÓaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasaraÓaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasaraÓaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  
 
 87. NasaraÓaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasaraÓaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca.  

 NasaraÓaÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca. 
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 88. NasaraÓaÑ na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasaraÓaÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasaraÓaÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 

100. SaraÓaduka    22. Sanidassanattika 

 89. NasaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-araÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-araÓo nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-araÓaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ paÒca.  
 
 90. NasaraÓaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-araÓaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassanasappaÔigho ca na-araÓo na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3)  
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 NasaraÓaÑ na-anidassanasappaÔighaÒca na-araÓaÑ 
na-anidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. 

(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi sabbattha vitthÈretabbaÑ.) 
 
 91. NasaraÓaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 

DhammapaccanÊye DukatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊya 
 

TikadukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. Hetuduka 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 1. NakusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
PaÒca.  
 
 2. Na-akusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
PaÒca.
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 3. Na-abyÈkataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-abyÈkataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu ca na-abyÈkato 
nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
Cha. 
 
 4. NakusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÒca 
na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 
 
 5. Na-akusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÒca 
na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-akusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. paÒca.  
 
 6. NakusalaÑ nahetuÒca na-akusalaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÒca 
na-akusalaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÒca na-akusalaÑ nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca  

 



 1. Kusalattika  2. Sahetukaduka 125 

nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ ek|natiÑsa, ÈrammaÓe catuvÊsa -pa- avigate ek|natiÑsa. 
(Sabbattha vitthÈro.) 
 
 7. NakusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nanahetu 
ca na-abyÈkato nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nanahetu ca na-akusalo nanahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 Na-akusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-abyÈkataÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  

 NakusalaÑ nanahetuÒca na-abyÈkataÑ nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-akusalaÑ nanahetuÒca na-abyÈkataÑ nanahetuÒca dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakusalaÑ nanahetuÒca na-akusalaÑ nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ catuvÊsa, ÈrammaÓe catuvÊsa -pa- avigate catuvÊsa. (Sabbattha 
vitthÈro.) 

 
1. Kusalattika    2. Sahetukaduka 

 8. NakusalaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasahetukaÑ 
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dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko ca na-akusalo nasahetuko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-akusalaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko ca na-akusalo 
nasahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-abyÈkataÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakusalaÑ nasahetukaÒca na-abyÈkataÑ nasahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakusalaÑ nasahetukaÒca na-akusalaÑ nasahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ pannarasa, ÈrammaÓe nava -pa- adhipatiyÈ nava -pa- vipÈke 
nava -pa- avigate pannarasa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 9. NakusalaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-ahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  

 Na-abyÈkataÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato na-ahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NakusalaÑ na-ahetukaÒca na-abyÈkataÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-akusalaÑ na-ahetukaÒca na-abyÈkataÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakusalaÑ na-ahetukaÒca na-akusalaÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ catuvÊsa -pa- avigate catuvÊsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
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1. Kusalattika    3. HetusampayuttadukÈdi 

 10. NakusalaÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 11. NakusalaÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 12. NakusalaÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ na-ahetukaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ nahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ nahetuvippayuttaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca. 

 13. NakusalaÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

1. Kusalattika    7. C|Äantaraduka 

 14. NakusalaÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-asa~khataÑ dhammaÑ paÔicca. 

 15. NakusalaÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 16. NakusalaÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 17. NakusalaÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 18. NakusalaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 

 19. NakusalaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 

 20. NakusalaÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 21. NakusalaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 22. NakusalaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nanakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    14. Œsavagocchaka 

 23. NakusalaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 24. NakusalaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 25. NakusalaÑ na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 26. NakusalaÑ no-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 27. NakusalaÑ na-anÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca. 

 NakusalaÑ na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 28. NakusalaÑ ÈsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ ÈsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

1. Kusalattika    20. SaÒÒojanagocchakÈdi 

 29. NakusalaÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 30. NakusalaÑ noganthaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NakusalaÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    55. Mahantaraduka 

 31. NakusalaÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

 32. NakusalaÑ nacittaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ. 
NanocittapadaÑ na labbhati.) 

 33. NakusalaÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 34. NakusalaÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nacittasamuÔÔhÈnaÑ 
dhammaÑ paÔicca.  
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 35. NakusalaÑ nacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 36. NakusalaÑ nacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. 

 37. NakusalaÑ na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 38. NakusalaÑ na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca. 

 39. NakusalaÑ na-upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

1. Kusalattika    69. UpÈdÈnadukÈdi 

 40. NakusalaÑ no-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nano-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 41. NakusalaÑ nokilesaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nanokilesaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

1. Kusalattika    83. PiÔÔhiduka 

 42. NakusalaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nabhÈvanÈya 
pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nadassanena 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nanadassanena 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NakusalaÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 43. NakusalaÑ nasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nasavicÈraÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 NakusalaÑ na-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 44. NakusalaÑ nasappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ napÊtisahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ nanapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NakusalaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nanasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NakusalaÑ nana-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca.  

 45. NakusalaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 46. NakusalaÑ nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nanar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ na-ar|pÈvacaraÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 NakusalaÑ nana-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 47. NakusalaÑ napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 48. NakusalaÑ naniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 49. NakusalaÑ naniyataÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca. 

 50. NakusalaÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 51. NakusalaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasaraÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasaraÓo ca na-akusalo nasaraÓo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-akusalaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasaraÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 
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 Na-abyÈkataÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nasaraÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ nasaraÓaÒca na-abyÈkataÑ nasaraÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  

 NakusalaÑ nasaraÓaÒca na-akusalaÑ nasaraÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekavÊsa, ÈrammaÓe sattarasa -pa- avigate ekavÊsa. (Sabbattha 
vitthÈro.) 

 NakusalaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ nava.  
 

KusalattikapiÔÔhidukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
2. VedanÈttika    1. Hetuduka 

 52. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
Satta. (SaÑkhittaÑ.) 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca. Satta. (SaÑkhittaÑ.) 

 NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
PaÒca. 
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3. VipÈkattikÈdi    1. Hetuduka 
 53. NavipÈkaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 54. Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 55. NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 56. NasavitakkasavicÈraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-avitakkavicÈramattaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-avitakka-avicÈraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 57. NapÊtisahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasukhasahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-upekkhÈsahagataÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 58. Nadassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 59. Na-ÈcayagÈmiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-apacayagÈmiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  
 NasekkhaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-asekkhaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NanevasekkhanÈsekkhaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 60. NaparittaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NamahaggataÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-appamÈÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 61. NaparittÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NamahaggatÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-appamÈÓÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  
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 62. NahÊnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NamajjhimaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NapaÓÊtaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 63. NamicchattaniyataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasammattaniyataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-aniyataÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 64. NamaggÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NamaggahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NamaggÈdhipatiÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 65. Na-anuppannaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-uppÈdiÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 66. Na-atÊtaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anÈgataÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 67. Na-atÊtÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anÈgatÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NapaccuppannÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 68. Na-ajjhattaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NabahiddhÈ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca. 
 Na-ajjhattÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabahiddhÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
22. Sanidassanattika    1. HetudukÈdi 

 69. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu ca na-anidassana-appaÔigho nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho nahetu ca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu ca na-anidassanasappaÔigho nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (6) 
 Na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca  
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nasanidassanasappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu ca na-anidassana-appaÔigho nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho nahetu ca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu ca na-anidassanasappaÔigho nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (6) 

 Na-anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒca na-anidassana-appaÔighaÑ 
nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tiÑsa, ÈrammaÓe nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 70. NasanidassanasappaÔighaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Nava.) 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 71. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 72. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca -pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ahetukaÒceva nanahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒceva 
nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuvippayuttaÒceva nanahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca. 
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 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

22. Sanidassanattika    7. C|Äantaraduka 

 73. NasanidassanasappaÔighaÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-asa~khataÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 74. NasanidassanasappaÔighaÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 
 75. NasanidassanasappaÔighaÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 76. NasanidassanasappaÔighaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 77. NasanidasanasappaÔighaÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 78. NasanidassanasappaÔighaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nanakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
22. Sanidassanattika    14. ŒsavagocchakÈdi 

 79. NasanidassanasappaÔighaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 80. NasanidassanasappaÔighaÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ noganthaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
22. Sanidassanattika    55. Mahantaraduka 

 81. NasanidassanasappaÔighaÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca.
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 82. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 (NanocittapadaÑ na labbhati.) 

 83. NasanidassanasappaÔighaÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 84. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 85. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ nacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca.  

 86. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 87. NasanidassanasappaÔighaÑ na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca. 

 88. NasanidassanasappaÔighaÑ na-upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
22. Sanidassanattika    69. UpÈdÈnÈdiduka 

 89. NasanidassanasappaÔighaÑ no-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ nokilesaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
22. Sanidassanattika    83. PiÔÔhiduka 

 90. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 HetuyÈ tiÑsa, ÈrammaÓe nava -pa- aÒÒamaÒÒe paÒcavÊsa -pa- avigate 
tiÑsa. (PiÔÔhidukaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 91. NasanidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ  
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dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Cha. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Cha. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÒca na-anidassana-appaÔighaÑ 
nasaraÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nasaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
nasaraÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nasaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha.  

 HetuyÈ tiÑsa, ÈrammaÓe nava -pa- avigate tiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 92. NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-araÓo ca na-anidassanasappaÔigho na-araÓo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 
 93. Na-anidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-araÓo ca na-anidassanasappaÔigho na-araÓo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
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 94. NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÒca 
na-anidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-araÓo ca 
na-anidassanasappaÔigho na-araÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SahajÈtavÈrepi 
PaccayavÈrepi NissayavÈrepi SaÑsaÔÔhavÈrepi SampayuttavÈrepi sabbattha 
nava.) 

 
 

DhammapaccanÊye TikadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. VedanÈttika 
 

1. PaÔiccavÈra-hetu 

 1. NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-abyÈkato nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
 
 2. Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya 
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sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
 
 3. Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-abyÈkato nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto 
ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (6) 
 
 4. NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-abyÈkato nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
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hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
 
 5. Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-abyÈkato nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto 
ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (5) 
 
 6. NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-akusalaÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÒca na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|natiÑsa, ÈrammaÓe catuvÊsa -pa- avigate ek|natiÑsa. 
(SahajÈtavÈrepi -pa- PaÒhÈvÈrepi vitthÈro.) 
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DukkhÈyavedanÈyasampayuttapada-hetu 

 7. NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-abyÈkato 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo nadukkhÈya vedanÈya 
sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 Na-akusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. PaÒca.  

 Na-abyÈkataÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Cha. 

 NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  

 NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-akusalaÑ 
nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|natiÑsa -pa- avigate ek|natiÑsa. (Sabbattha vitthÈretabbaÑ.)
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Tatiyapada-hetu 

 8. NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  

 Na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  

 Na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha.  

 NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|natiÑsa -pa- avigate ek|natiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

1. Kusalattika    2. VipÈkattika 

 9. NakusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo navipÈko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato navipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo navipÈko 
ca na-abyÈkato navipÈko ca dhammÈ uppajjanti  
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hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo navipÈko 
ca na-akusalo navipÈko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 Na-akusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo navipÈko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-abyÈkataÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato navipÈko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 NakusalaÑ navipÈkaÒca na-abyÈkataÑ navipÈkaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ navipÈkaÒca na-abyÈkataÑ navipÈkaÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NakusalaÑ navipÈkaÒca na-akusalaÑ navipÈkaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|natiÑsa -pa- avigate ek|natiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 10. NakusalaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nakusalo 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca na-akusalo navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nakusalo navipÈkadhammadhammo ca na-akusalo navipÈkadhammadhammo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Na-akusalaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca na-akusalo 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nakusalo navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nakusalo navipÈkadhammadhammo ca na-akusalo navipÈkadhammadhammo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NakusalaÑ navipÈkadhammadhammaÒca na-akusalaÑ 
navipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
navipÈkadhammadhammaÒca na-akusalaÑ navipÈkadhammadhammaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo navipÈkadhammadhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ navipÈkadhammadhammaÒca 
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na-akusalaÑ navipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
navipÈkadhammadhammo ca na-akusalo navipÈkadhammadhammo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 
 11. NakusalaÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nakusalo nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. 

 
1. Kusalattika    3. UpÈdinnattika 

 12. NakusalaÑ na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 13. NakusalaÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 14. NakusalaÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    4. SaÑkiliÔÔhattika 

 15. NakusalaÑ nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 16. NakusalaÑ na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 17. NakusalaÑ na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    5. Vitakkattika 

 18. NakusalaÑ nasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 19. NakusalaÑ na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 20. NakusalaÑ na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    6. PÊtittika 

 21. NakusalaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca.
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1. Kusalattika    7-12. DassanattikÈdi 

 22. NakusalaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NakusalaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca. 
 
 23. NakusalaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NakusalaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca.  
 
 24. NakusalaÑ na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NakusalaÑ na-apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 25. NakusalaÑ nasekkhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca. NakusalaÑ nanevasekkhanÈsekkhaÑ 
dhammaÑ paÔicca. 
 
 26. NakusalaÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ namahaggataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 27. NakusalaÑ naparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
namahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    13-20. HÊnattikÈdi 

 28. NakusalaÑ nahÊnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ napaÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 29. NakusalaÑ namicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nasammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NakusalaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 30. NakusalaÑ namaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
namaggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ namaggÈdhipatiÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 31. NakusalaÑ na-anuppannaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-uppÈdiÑ dhammaÑ paÔicca. 

 32. NakusalaÑ na-atÊtaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-anÈgataÑ dhammaÑ paÔicca. 

 33. NakusalaÑ na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
napaccunnÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 34. NakusalaÑ na-ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NakusalaÑ 
nabahiddhÈ dhammaÑ paÔicca. 

 35. NakusalaÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NakusalaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Kusalattika    21. Sanidassanattika 

 36. NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-abyÈkato nasanidassanasappaÔigho ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nasanidassanasappaÔigho ca na-akusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
 Na-akusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-abyÈkato nasanidassanasappaÔigho ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  .  
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Na-akusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-akusalo nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 Na-abyÈkataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-abyÈkataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-abyÈkato nasanidassanasappaÔigho ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-abyÈkato nasanidassanasappaÔigho ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-akusalo nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (6) 

 NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-akusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca na-akusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-akusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasanidassanasappaÔigho ca na-akusalo nasanidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|natiÑsa -pa- avigate ek|natiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.)
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 37. NakusalaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|natiÑsa -pa- avigate ek|natiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 38. NakusalaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

2. VedanÈttika    1. Kusalattika 

 39. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ -pa-. 
Satta. 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ -pa-. 
Satta. 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca  
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nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ -pa-. Satta. 
 
 40. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca na-
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ -pa-. 
Satta. 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca na-
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. Satta. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|napaÒÒÈsa, ÈrammaÓe ek|napaÒÒÈsa -pa- avigate 
ek|napaÒÒÈsa. 
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 41. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ ek|napaÒÒÈsa.  
 
 42. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto na-abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ aÔÔhacattÈlÊsa. (Sabbattha vitthÈro.) 

 
2. VedanÈttika    2. VipÈkattika 

 43. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|napaÒÒÈsa -pa- vigate ek|napaÒÒÈsa. (SaÑkhittaÑ.) 
 

3. VipÈkattika    1. Kusalattika 

 44. NavipÈkaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NavipÈkadhammadhammaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 
4. UpÈdinnattika    1. Kusalattika 

 45. Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ nakusalaÑ1 dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. Kusalattika 

 46. NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 
6-21. VitakkattikÈdi    1. Kusalattika 

 47. NasavitakkasavicÈraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-avitakkavicÈramattaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-avitakka-avicÈraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
______________________________________________________________ 
 1. Ito paÔÔhÈya yÈva ajjhattÈrammaÓattikÈ sabbapotthakesu akusalÈbyÈkatapadÈni na 
dissanti, VedanÈttika sanidassanattikesu viya nanu tehipi bhavitabbaÑ. 
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 48. NapÊtisahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasukhasahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-upekkhÈsahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 49. Nadassanena pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 50. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  
 51. Na-ÈcayagÈmiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-apacayagÈmiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 52. NasekkhaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-asekkhaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NanevÈsekkhanÈsekkhaÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca. 
 53. NaparittaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NamahaggataÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-appamÈÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca. 
 54. NaparittÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NamahaggatÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-appamÈÓÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 55. NahÊnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NamajjhimaÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NapaÓÊtaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca. 
 56. NamicchattaniyataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasammattaniyataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-aniyataÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 57. NamaggÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NamaggahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NamaggÈdhipatiÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 58. Na-anuppannaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-uppÈdiÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 59. Na-atÊtaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anÈgataÑ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 60. Na-atÊtÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anÈgatÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NapaccuppannÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 61. Na-ajjhattaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NabahiddhÈ 
nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 62. Na-ajjhattÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabahiddhÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
22. Sanidassanattika    1. Kusalattika 

 63. NasanidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Cha. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-
anidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Cha. 

 Na-anidassana-appaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nakusalaÒca na-anidassana-appaÔighaÑ 
nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ nakusalaÒca na-anidassana-appaÔighaÑ 
nakusalaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tiÑsa, ÈrammaÓe nava 
-pa- avigate tiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 64. NasanidassanasappaÔighaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tiÑsa, ÈrammaÓe nava -pa- avigate tiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 65. NasanidassanasappaÔighaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.)
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22. Sanidassanattika    2-21. VedanÈttikÈdi 
 66. NasanidassanasappaÔighaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca. HetuyÈ tiÑsa. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca. HetuyÈ tiÑsa. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. HetuyÈ tiÑsa. 

 67. NasanidassanasappaÔighaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paÔicca. HetuyÈ 
tiÑsa. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ 
paÔicca. HetuyÈ nava. 

 68. NasanidassanasappaÔighaÑ na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  
 HetuyÈ tiÑsa. 

 69. NasanidassanasappaÔighaÑ nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  
 HetuyÈ tiÑsa. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  
 HetuyÈ tiÑsa. 

 70. NasanidassanasappaÔighaÑ nasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca.  
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. 

 71. NasanidassanasappaÔighaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca.  
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 72. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 73. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 74. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 75. NasanidassanasappaÔighaÑ nasekkhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevÈsekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. 

 76. NasanidassanasappaÔighaÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ namahaggataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 77. NasanidassanasappaÔighaÑ naparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ namahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ na-appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 78. NasanidassanasappaÔighaÑ nahÊnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ napaÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 79. NasanidassanasappaÔighaÑ namicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ nasammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
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 80. NasanidassanasappaÔighaÑ namaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ namaggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ namaggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca. 

 81. NasanidassanasappaÔighaÑ na-anuppannaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-uppÈdiÑ dhammaÑ paÔicca.  

 82. NasanidassanasappaÔighaÑ na-atÊtaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ na-anÈgataÑ dhammaÑ paÔicca.  

 83. NasanidassanasappaÔighaÑ na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasanidassanasappaÔighaÑ napaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca.  

 84. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasanidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈ dhammaÑ paÔicca.  

 85. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassanasappaÔigho na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ tiÑsa -pa- avigate tiÑsa. (Sabbattha vitthÈro.) 

 86. NasanidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassana-appaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Cha.  

 Na-anidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Cha. 

 Na-anidassana-appaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Cha. 
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 NasanidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÒca 
na-anidassana-appaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Cha. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÒca 
na-anidassana-appaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Cha. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tiÑsa, ÈrammaÓe nava -pa- avigate tiÑsa. 

 (SahajÈtavÈrepi PaccayavÈrepi NissayavÈrepi SaÑsaÔÔhavÈrepi 
SampayuttavÈrepi PaÒhÈvÈrepi vitthÈro.) 

 
 

DhammapaccanÊye TikatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊya 
 

DukadukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1-5. SahetukadukÈdi 

 1. NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- avigate tÊÓi. 
 
 2. NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko 
dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko dhammo 
uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetuyÈ ekaÑ, na-ÈrammaÓe tÊÓi, na-adhipatiyÈ tÊÓi. 
 

Hetu-ÈrammaÓa 

 3. Nanahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu nasahetuko dhammo nanahetussa 
nasahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe cattÈri -pa- avigate cattÈri. 
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 4. NahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-ahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko ca nanahetu na-ahetuko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-ahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko ca nanahetu na-ahetuko 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ na-ahetukaÒca nanahetuÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-ahetukaÒca nanahetuÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-ahetukaÒca 
nanahetuÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko ca nanahetu 
na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 
 5. NahetuÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 
 6. NahetuÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanahetuÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ nahetuvippayuttaÒca nanahetuÑ nahetuvippayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca nahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
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 7. NahetuÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (YÈva 
PaÒhÈvÈrepi ekaÑ.) 

 NanahetuÑ na-ahetukaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-ahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 NahetuÑ nahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 NanahetuÑ nahetuvippayuttaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nanahetu nahetuvippayutto ceva nana ca hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  

 NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 NahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Sabbattha ekaÑ.) 
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 8. NahetuÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-appaccayo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ 
paÔicca nanahetu na-appaccayo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-appaccayo ca nanahetu 
na-appaccayo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NanahetuÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-appaccayo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-appaccayo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-appaccayo ca nanahetu 
na-appaccayo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ na-appaccayaÒca nanahetuÑ na-appaccayaÒca dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-appaccayo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
na-appaccayaÒca nanahetuÑ na-appaccayaÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-appaccayo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-appaccayaÒca 
nanahetuÑ na-appaccayaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu na-appaccayo ca 
nanahetu na-appaccayo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3)
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 HetuyÈ nava. 

 NahetuÑ na-asa~khataÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NahetuÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NahetuÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nalokuttaraÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nanakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Hetuduka    13-18. Œsavagocchaka 

 9. NahetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ na-anÈsavaÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ no-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuÑ ÈsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ ÈsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Hetuduka    19-53. SaÒÒojanÈdiduka 

 10. NahetuÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
noganthaÑ dhammaÑ paÔicca. NahetuÑ no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca.  
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 NahetuÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
1. Hetuduka    54. Mahantaraduka 

 11. NahetuÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 
 NahetuÑ nacittaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 NahetuÑ nacittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ na-upÈdÈdhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ na-upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ no-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nokilesaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 
1. Hetuduka    82. PiÔÔhiduka 

 12. NahetuÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 13. NahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NahetuÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 14. NahetuÑ nasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nasavicÈraÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. NahetuÑ na-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nasappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ na-appÊtikaÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. NahetuÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nanapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nasukhasahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nanasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NahetuÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nana-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 15. NahetuÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nar|pÈvacaraÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ nanar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
nana-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 16. NahetuÑ napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ naniyyÈnikaÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuÑ naniyataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ na-aniyataÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 
 NahetuÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ na-anuttaraÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. 

 17. NahetuÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Nava.) 
 NahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-araÓo ca nanahetu na-araÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3)  
 NanahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-araÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu na-araÓo ca nanahetu na-araÓo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 NahetuÑ na-araÓaÒca nanahetuÑ na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-araÓaÒca 
nanahetuÑ na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-araÓaÒca nanahetuÑ na-araÓaÒca 
dhammaÑ paÔicca nahetu na-araÓo ca nanahetu
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na-araÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ 
nava. (Sabbattha nava.) 

 
2. SahetukÈdiduka    1. Hetuduka 

 18. NasahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-ahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca nasahetuko nahetu ca na-ahetuko nahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3)  

 Na-ahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca nasahetuko nahetu ca na-ahetuko nahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasahetukaÑ nahetuÒca na-ahetukaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nasahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ 
nahetuÒca na-ahetukaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na-ahetuko nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ nahetuÒca na-ahetukaÑ 
nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nasahetuko nahetu ca na-ahetuko nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 19. Na-ahetukaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. (Sabbattha ekaÑ.) 
 
 20. NahetusampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NahetuvippayuttaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 21. NahetuÒceva na-ahetukaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-ahetukaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÒceva 
nahetuvippayuttaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NahetuvippayuttaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca.
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 22. NahetuÑ nasahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NahetuÑ 
na-ahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
7. C|Äantaraduka    1. Hetuduka 

 23. Na-appaccayaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-asa~khataÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasanidassanaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-appaÔighaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 Nar|piÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-ar|piÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 NalokiyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NalokuttaraÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nanakenaci 
viÒÒeyyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
14. Œsavagocchaka    1. Hetuduka 

 24. No-ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nano-ÈsavaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 NasÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anÈsavaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 Na-ÈsavasampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-ÈsavavippayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 Na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
20. SaÒÒojanÈdiduka    1. Hetuduka 

 25. NosaÒÒojanaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 26. NoganthaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 27. No-oghaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NoyogaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca.  

 28. NonÊvaraÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 29. NoparÈmÈsaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

55. Mahantaraduka    1. Hetuduka 

 30. NasÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

 31. NacittaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NacetasikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NacittasampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NacittasaÑsaÔÔhaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NacittasamuÔÔhÈnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 32. NacittasahabhuÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NacittÈnuparivattiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 33. Na-ajjhattikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NabÈhiraÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 No-upÈdÈ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 34. Na-upÈdinnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anupÈdinnaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 
69. UpÈdÈnadukÈdi    1. Hetuduka 

 35. No-upÈdÈnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  

 36. NokilesaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NanokilesaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 
83. PiÔÔhiduka    1. Hetuduka 

 37. Nadassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanadassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NabhÈvanÈya 
pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
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paÔicca -pa-. NanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 38. NasavitakkaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-avitakkaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasavicÈraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. Na-avicÈraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasappÊtikaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-appÊtikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NapÊtisahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NanapÊtisahagataÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasukhasahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca -pa-. NanasukhasahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Na-upekkhÈsahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nana-upekkhÈsahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 39. NakÈmÈvacaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NanakÈmÈvacaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nar|pÈvacaraÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Nanar|pÈvacaraÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 40. Na-ar|pÈvacaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
Nana-ar|pÈvacaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NapariyÈpannaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-apariyÈpannaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 41. NaniyyÈnikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-aniyyÈnikaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NaniyataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. Na-aniyataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca.  
 Nasa-uttaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. Na-anuttaraÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 42. NasaraÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 Na-araÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaraÓo nahetu ca na-araÓo nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 
 NasaraÓaÑ nahetuÒca na-araÓaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.)
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 43. NasaraÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-araÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuyÈ dve -pa- avigate dve. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

100. SaraÓaduka    2. SahetukadukÈdi 

 44. NasaraÓaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ nahetusampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 45. NasaraÓaÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasaraÓaÑ na-ahetukaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasaraÓaÑ nahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasaraÓaÑ nahetuvippayuttaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

100. SaraÓaduka    7. C|Äantaraduka 

 46. NasaraÓaÑ na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
na-asa~khataÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nanakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca. 
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100. SaraÓaduka    14. Œsavagocchaka 

 47. NasaraÓaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca.  

 NasaraÓaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca.  

 NasaraÓaÑ na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasaraÓaÑ na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ÈsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ na-ÈsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

100. SaraÓaduka    20. SaÒÒojanadukÈdi 

 48. NasaraÓaÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 49. NasaraÓaÑ noganthaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasaraÓaÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
100. SaraÓaduka    55. Mahantaraduka 

 50. NasaraÓaÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) 

 NasaraÓaÑ nacittaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 NasaraÓaÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca.  
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 NasaraÓaÑ nacittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ nacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. 

 51. NasaraÓaÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasaraÓaÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasaraÓaÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ nabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 
100. SaraÓaduka    69. UpÈdÈnÈdiduka 

 52. NasaraÓaÑ na-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 53. NasaraÓaÑ nokilesaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 

100. SaraÓaduka    83. DassanadukÈdi 
 54. NasaraÓaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
NasaraÓaÑ nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca. 

 55. NasaraÓaÑ nasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ nasavicÈraÑ dhammaÑ 
paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca. 

 56. NasaraÓaÑ nasappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
na-appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ napÊtisahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ nanapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
-pa-. NasaraÓaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nanasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ na-
upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca. 
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 57. NasaraÓaÑ nana-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ nanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 58. NasaraÓaÑ nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ 
nanar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. NasaraÓaÑ na-ar|pÈvacaraÑ 
dhammaÑ paÔicca.  
 NasaraÓaÑ nana-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 59. NasaraÓaÑ naniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ naniyataÑ dhammaÑ paÔicca. 
 NasaraÓaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca. 
 
 60. NasaraÓaÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasa-uttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
 NasaraÓaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-anuttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 
 Na-araÓaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo na-anuttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaraÓo na-anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
na-anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-anuttaro ca na-araÓo 
na-anuttaro ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 NasaraÓaÑ na-anuttaraÒca na-araÓaÑ na-anuttaraÒca dhammaÑ paÔicca 
nasaraÓo na-anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha vittÈro. SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi 
NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi 
vitthÈretabbaÑ.) 
 

DhammapaccanÊye DukadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

PaccanÊyapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.
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_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. PaÔiccavÈra 
 

Paccayacatukka-hetu 

 1. KusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
Kusale khandhe paÔicca cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ.  . KusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. KusalaÑ ekaÑ 
khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa-.  . KusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. KusalaÑ 
ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ -pa-.  . KusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. KusalaÑ 
ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ -pa-.  . KusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. Kusale khandhe 
paÔicca cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ. (5) 
 
 2. AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Akusale khandhe paÔicca cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ.  . 
AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
AkusalaÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ 
-pa-.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-abyÈkato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
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 3. AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. VipÈkÈbyÈkataÑ kiriyÈbyÈkataÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo 
khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa-. PaÔisandhikkhaÓe -pa- ekaÑ 
mahÈbh|taÑ paÔicca tayo mahÈbh|tÈ -pa- dve mahÈbh|te paÔicca dve 
mahÈbh|tÈ, mahÈbh|te paÔicca cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ.  . AbyÈkataÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
VipÈkÈbyÈkataÑ -pa-. PaÔisandhikkhaÓe -pa- mahÈbh|taÑ -pa-.  . 
AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. VipÈkÈbyÈkataÑ kiriyÈbyÈkataÑ -pa-. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 4. KusalaÒca abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Kusale khandhe ca mahÈbh|te ca paÔicca 
cittasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ.  . KusalaÒca abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÒca abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 AkusalaÒca abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AkusalaÒca abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÒca abyÈkataÒca dhammaÑ 
paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(CittasamuÔÔhÈnar|pameva ettha vattati. Ek|navÊsati paÒhÈ kÈtabbÈ.) 

 
ŒrammaÓa 

 5. KusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ.  . KusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ.  . KusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo ca 
na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti ÈrammaÓapaccayÈ. (3) 

 AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti ÈrammaÓapaccayÈ. (3) 

 AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ.  . AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ.  .
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AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti 
ÈrammaÓapaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ ek|navÊsa, anantare 
nava, samanantare nava, sahajÈte ek|navÊsa -pa- avigate ek|navÊsa. 

 
PaccanÊya-nahetuna-ÈrammaÓa 

 6. AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato dhammo 
uppajjati nahetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti nahetupaccayÈ. (3) 

 AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo 
uppajjati nahetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti nahetupaccayÈ. (3) 
 
 7. KusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo uppajjati 
na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . KusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo 
uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . KusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti na-ÈrammaÓapaccayÈ. (3) 

 AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo dhammo uppajjati 
na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo dhammo 
uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo ca 
na-akusalo ca dhammÈ uppajjanti na-ÈrammaÓapaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetuyÈ cha, na-ÈrammaÓe pannarasa, na-adhipatiyÈ ek|navÊsa -pa- 
novigate pannarasa. 

 (PaccanÊyaÑ vitthÈretabbaÑ. SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi 
vitthÈretabbaÑ. PaccayavÈrepi hetuyÈ chabbÊsa, ÈrammaÓe aÔÔhÈrasa -pa- 
avigate chabbÊsa. NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi SampayuttavÈrampi 
PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
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1. Kusalattika    7. PaÒhÈvÈra 
 

Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 8. Kusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Kusalo dhammo na-akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Kusalo dhammo na-abyÈkatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Kusalo dhammo na-akusalassa ca na-abyÈkatassa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Kusalo dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (5) 
 
 9. Akusalo dhammo na-akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  
. Akusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Akusalo dhammo na-abyÈkatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Akusalo dhammo nakusalassa ca na-abyÈkatassa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Akusalo dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (5) 

 AbyÈkato dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
AbyÈkato dhammo na-akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
AbyÈkato dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (3) 
 
 10. Kusalo dhammo nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (Cha paÒhÈ.) 

 Akusalo dhammo na-akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (Cha paÒhÈ.) 

 AbyÈkato dhammo na-abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (Cha paÒhÈ. SaÑkhittaÑ.) 
 
 11. HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe aÔÔhÈrasa, adhipatiyÈ sattarasa, anantare 
soÄasa, samanantare soÄasa, sahajÈte ek|navÊsa, aÒÒamaÒÒe nava, nissaye 
chabbÊsa, upanissaye aÔÔhÈrasa, purejÈte cha, pacchÈjÈte nava, Èsevane nava, 
kamme terasa, vipÈke tÊÓi, ÈhÈre terasa -pa- magge terasa, sampayutte nava, 
vippayutte dvÈdasa -pa- avigate chabbÊsa. (PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.)
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2. VedanÈttika    1. PaÔiccavÈra 
 

Paccayacatukka-hetu 

 12. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. SukhÈya vedanÈya 
sampayutte khandhe paÔicca sukhavedanÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ. 
PaÔisandhikkhaÓe -pa-. (MahÈbh|tÈ natthi.) . SukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ ekaÑ khandhaÑ 
paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa-. SukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . SukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (7) 
 
 13. DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . DukkhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . DukkhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca nadukkhÈya 
vedanÈya 
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sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (7) 
 
 14. AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AdukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto 
ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (7) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekavÊsa, ÈrammaÓe ekavÊsa -pa- avigate ekavÊsa. 
 

PaccanÊya-nahetu 

 15. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetuyÈ ekavÊsa, na-ÈrammaÓe ekavÊsa -pa- navippayutto cuddasa -pa- 
novigate ekavÊsa. 

 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 

 
2. VedanÈttika    7. PaÒhÈvÈra 

 
Paccayacatukka-hetu 

 16. SukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . SukhÈya vedanÈya
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sampayutto dhammo nadukkhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . SukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . SukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttassa ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . SukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo nadukkhÈya vedanÈya sampayuttassa ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo.  . SukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo nasukhÈya vedanÈya sampayuttassa ca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo.  
. SukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo nasukhÈya vedanÈya 
sampayuttassa ca nadukkhÈya vedanÈya sampayuttassa ca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttassa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (7) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekavÊsa, ÈrammaÓe ekavÊsa -pa- avigate ekavÊsa. (PaÒhÈvÈraÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 

 
3. VipÈkattika    1. PaÔiccavÈra 

 
Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 17. VipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ 
dhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo ca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  
. VipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko ca navipÈkadhammadhammo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (PaÒca paÒhÈ.) 
 
 18. VipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
VipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈko ca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  
. VipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈko ca navipÈkadhammadhammo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (PaÒca paÒhÈ.) 
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 19. NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo 
ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈko ca 
navipÈkadhammadhammo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (PaÒca 
paÒhÈ.) 

 20. VipÈkaÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ 
paÔicca navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÒca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÒca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÒca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . VipÈkaÒca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca navipÈko ca 
navipÈkadhammadhammo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
 VipÈkadhammadhammaÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca 
dhammaÑ paÔicca navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
VipÈkadhammadhammaÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca 
dhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
VipÈkadhammadhammaÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca 
dhammaÑ paÔicca navipÈko ca navipÈkadhammadhammo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 21. VipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi. 
 VipÈkadhammadhammaÑ paÔicca navipÈko dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi. 
 NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. (PaÒca 
paÒhÈ.)  
 VipÈkaÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 22. HetuyÈ tevÊsa, ÈrammaÓe cuddasa -pa- avigate tevÊsa. (SaÑkhittaÑ.) 
 NahetuyÈ aÔÔhÈrasa, na-ÈrammaÓe pannarasa. 
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 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
3. VipÈkattika    7. PaÒhÈvÈra 

 
Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 23. VipÈko dhammo navipÈkassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
VipÈko dhammo navipÈkadhammadhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
VipÈko dhammo nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . VipÈko dhammo navipÈkadhammadhammassa ca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . VipÈko dhammo navipÈkassa ca navipÈkadhammadhammassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. (5) 
 
 24. VipÈko dhammo navipÈkassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . VipÈko dhammo navipÈkadhammadhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈko dhammo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
VipÈko dhammo navipÈkassa ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa 
ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈko dhammo 
navipÈkadhammadhammassa ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa 
ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈko dhammo 
navipÈkassa ca navipÈkadhammadhammassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (6) 

 VipÈkadhammadhammo navipÈkadhammadhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈkadhammadhammo navipÈkassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈkadhammadhammo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
VipÈkadhammadhammo navipÈkassa ca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈkadhammadhammo 
navipÈkadhammadhammassa ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa 
ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . VipÈkadhammadhammo 
navipÈkassa ca navipÈkadhammadhammassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (6) 

 NevavipÈkanavipÈkadhammadhammo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo 
-pa-. Cha. (SaÑkhittaÑ.)
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 25. HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe aÔÔhÈrasa, adhipatiyÈ sattarasa, anantare 
soÄasa -pa- purejÈte cha, pacchÈjÈte nava, Èsevane cha, kamme cuddasa, 
vipÈke paÒca, indriye aÔÔhÈrasa -pa- vippayutte dvÈdasa -pa- avigate 
chabbÊsa. (PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
4. UpÈdinnattika    1. PaÔiccavÈra 

 
Paccayacatukka-hetu 

 26. UpÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . UpÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
UpÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . UpÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-upÈdinnupÈdÈniyo ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . UpÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinnupÈdÈniyo ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo ca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo ca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo ca 
na-anupÈdinnupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÒca anupÈdinna-anupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnupÈdinnupÈdÈniyaÒca anupÈdinna-anupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnupÈdinnupÈdÈniyaÒca anupÈdinna-anupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca  
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na-upÈdinnupÈdÈniyo ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 UpÈdinnupÈdÈniyaÒca anupÈdinnupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
UpÈdinnupÈdÈniyaÒca anupÈdinnupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
UpÈdinnupÈdÈniyaÒca anupÈdinnupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-upÈdinnupÈdÈniyo ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 
 
 27. HetuyÈ ek|navÊsa, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ ekÈdasa -pa- sahajÈte 
ek|navÊsa. (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi 
SaÑsaÔÔhavÈrampi SampayuttavÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
4. UpÈdinnattika    7. PaÒhÈvÈra 

 
Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 28. UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
na-anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo -pa-.  
 
 29. UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
na-anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
na-upÈdinnupÈdÈniyassa ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
na-anupÈdinnupÈdÈniyassa ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (5) 

 AnupÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AnupÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
na-upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
AnupÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  .
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AnupÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-upÈdinnupÈdÈniyassa ca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  
. AnupÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-anupÈdinnupÈdÈniyassa ca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(5) 

 AnupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo na-anupÈdinna-anupÈdÈniyassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo -pa-. PaÒca. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 30. HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe pannarasa, adhipatiyÈ ekÈdasa. 
(PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. PaÔiccavÈra 

 
1. PaccayÈnuloma-hetu 

 31. SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati  
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hetupaccayÈ.  . AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÒca asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÒca asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. TÊÓi. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa, ÈrammaÓe nava -pa- avigate ek|navÊsa. 
(SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi vitthÈretabbaÑ. PaÒhÈvÈre na sadisaÑ.) 
 
 32. HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe pannarasa, adhipatiyÈ pannarasa, anantare 
soÄasa -pa- purejÈte cha, pacchÈjÈte nava, Èsevane aÔÔha, kamme terasa, 
vipÈke aÔÔha, ÈhÈre terasa -pa- magge terasa, vippayutte dvÈdasa -pa- 
avigate chabbÊsa. 

 
6. Vitakkattika    1. PaÔiccavÈra 

 
1. PaccayÈnuloma-hetu 

 33. SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakka-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro ca na-avitakka-avicÈro ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-avitakkavicÈramatto ca na-avitakka-avicÈro ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro 
ca na-avitakkavicÈramatto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
SavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro ca 
na-avitakkavicÈramatto ca na-avitakka-avicÈro ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (7)
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 34. AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakkavicÈramatto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakka-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro ca na-avitakka-avicÈro ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-avitakkavicÈramatto ca na-avitakka-avicÈro ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro ca na-avitakkavicÈramatto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . AvitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro ca na-avitakkavicÈramatto ca na-avitakka-avicÈro ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (7) 

 Avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakka-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta. 

 SavitakkasavicÈraÒca avitakka-avicÈraÒca dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta.  

 AvitakkavicÈramattaÒca avitakka-avicÈraÒca dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta. 

 SavitakkasavicÈraÒca avitakkavicÈramattaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta. 

 SavitakkasavicÈraÒca avitakkavicÈramattaÒca avitakka-avicÈraÒca 
dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
Satta. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|napaÒÒÈsa, ÈrammaÓe ek|napaÒÒÈsa -pa- avigate 
ek|napaÒÒÈsa. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
7. PÊtittika    1. PaÔiccavÈra 

 
1. PaccayÈnuloma-hetu 

 35. PÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . PÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . PÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
na-upekkhÈsahagato dhammo  
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uppajjati hetupaccayÈ.  . PÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato ca 
na-upekkhÈsahagato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . PÊtisahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato ca na-upekkhÈsahagato ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . PÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato ca 
nasukhasahagato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . PÊtisahagataÑ 
dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato ca nasukhasahagato ca 
na-upekkhÈsahagato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (7) 

 SukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. Satta. 

 UpekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta. 

 PÊtisahagataÒca sukhasahagataÒca dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ aÔÔhavÊsa, ÈrammaÓe catuvÊsa -pa- avigate aÔÔhavÊsa.  

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi sabbattha 
vitthÈretabbaÑ.) 

 
8. Dassanattika    1. PaÔiccavÈra 

 
1. PaccayÈnuloma-hetu 

 36. Dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Dassanena 
pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca nadassanena pahÈtabbo ca nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.
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 Nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Dassanena pahÈtabbaÒca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca 
dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 BhÈvanÈya pahÈtabbaÒca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca 
dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa -pa- avigate ek|navÊsa. (SahajÈtavÈrampi -pa- 
SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
9. Dassanahetuttika    1. PaÔiccavÈra 

 37. Dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ chabbÊsa -pa- avigate chabbÊsa. (VitthÈretabbaÑ.) 
 

10. ŒcayagÈmittika    1. PaÔiccavÈra 
 

1. PaccayÈnuloma-hetu 

 38. ŒcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ŒcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-apacayagÈmÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ŒcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-apacayagÈmÊ ca 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
ŒcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ ca na-apacayagÈmÊ ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5)  

 ApacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-apacayagÈmÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ApacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ApacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ApacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ ca 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
ApacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ ca na-apacayagÈmÊ ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5)  
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 NevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ 
paÔicca na-apacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ ca 
na-apacayagÈmÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 ŒcayagÈmiÒca nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÒca dhammaÑ paÔicca 
na-ÈcayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒcayagÈmiÒca 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÒca dhammaÑ paÔicca na-apacayagÈmÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒcayagÈmiÒca nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÒca 
dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ ca na-apacayagÈmÊ ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 ApacayagÈmiÒca nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÒca dhammaÑ paÔicca 
na-ÈcayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ApacayagÈmiÒca 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÒca dhammaÑ paÔicca na-apacayagÈmÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ApacayagÈmiÒca nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÒca 
dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ ca na-apacayagÈmÊ ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

11. Sekkhattika    1. PaÔiccavÈra 
 

1. PaccayÈnuloma-hetu 

 39. SekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nasekkho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SekkhaÑ dhammaÑ paÔicca na-asekkho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nanevasekkhanÈsekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SekkhaÑ dhammaÑ paÔicca na-asekkho ca 
nanevasekkhanÈsekkho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . SekkhaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasekkho ca na-asekkho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (5) 

 AsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca na-asekkho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nasekkho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nanevasekkhanÈsekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nasekkho ca 
nanevasekkhanÈsekkho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AsekkhaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasekkho ca na-asekkho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (5)
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 NevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nasekkho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca na-asekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasekkho ca na-asekkho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 SekkhaÒca nevasekkhanÈsekkhaÒca dhammaÑ paÔicca nasekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SekkhaÒca nevasekkhanÈsekkhaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SekkhaÒca 
nevasekkhanÈsekkhaÒca dhammaÑ paÔicca nasekkho ca na-asekkho ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3)  

 AsekkhaÒca nevasekkhanÈsekkhaÒca dhammaÑ paÔicca nasekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AsekkhaÒca nevasekkhanÈsekkhaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AsekkhaÒca nevasekkhanÈsekkhaÒca dhammaÑ paÔicca nasekkho ca 
na-asekkho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

12. Parittattika    1. PaÔiccavÈra 
 

1. PaccayÈnuloma-hetu 

 40. ParittaÑ dhammaÑ paÔicca naparitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ParittaÑ dhammaÑ paÔicca namahaggato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ParittaÑ dhammaÑ paÔicca na-appamÈÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ParittaÑ dhammaÑ paÔicca naparitto ca na-appamÈÓo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . ParittaÑ dhammaÑ paÔicca namahaggato 
ca na-appamÈÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 MahaggataÑ dhammaÑ paÔicca namahaggato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . MahaggataÑ dhammaÑ paÔicca naparitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . MahaggataÑ dhammaÑ paÔicca na-appamÈÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . MahaggataÑ dhammaÑ paÔicca naparitto ca 
na-appamÈÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . MahaggataÑ dhammaÑ 
paÔicca namahaggato ca na-appamÈÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(5) 

 AppamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-appamÈÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AppamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca naparitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AppamÈÓaÑ dhammaÑ  
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paÔicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AppamÈÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca namahaggato ca na-appamÈÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . AppamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca naparitto ca namahaggato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 ParittaÒca appamÈÓaÒca dhammaÑ paÔicca namahaggato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ParittaÒca appamÈÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-appamÈÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ParittaÒca appamÈÓaÒca 
dhammaÑ paÔicca namahaggato ca na-appamÈÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 ParittaÒca mahaggataÒca dhammaÑ paÔicca naparitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ParittaÒca mahaggataÒca dhammaÑ paÔicca namahaggato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ParittaÒca mahaggataÒca dhammaÑ 
paÔicca na-appamÈÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ParittaÒca 
mahaggataÒca dhammaÑ paÔicca naparitto ca na-appamÈÓo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . ParittaÒca mahaggataÒca dhammaÑ paÔicca 
namahaggato ca na-appamÈÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tevÊsa, ÈrammaÓe cuddasa. (Sabbattha vitthÈretabbaÑ.) 
 

13. ParittÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 41. ParittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca naparittÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ ekavÊsa -pa- avigate ekavÊsa. 
 

14. HÊnattika    1. PaÔiccavÈra 

 42. HÊnaÑ dhammaÑ paÔicca nahÊno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikattikasadisaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa -pa- avigate ek|navÊsa. 
 

15. Micchattattika    1. PaÔiccavÈra 
 

1. PaccayÈnuloma-hetu 

 43. MicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . MicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasammattaniyato dhammo uppajjati 
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hetupaccayÈ.  . MicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca na-aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . MicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasammattaniyato ca na-aniyato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
MicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato ca 
nasammattaniyato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 SammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca nasammattaniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SammattaniyataÑ 
dhammaÑ paÔicca na-aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato ca na-aniyato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . SammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
namicchattaniyato ca nasammattaniyato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(5) 

 AniyataÑ dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 MicchattaniyataÒca aniyataÒca dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 SammattaniyataÒca aniyataÒca dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ek|navÊsa. (Sabbattha vitthÈretabbaÑ.) 
 

16. MaggÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 44. MaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca namaggÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . MaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . MaggÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca namaggÈdhipati dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
MaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca namaggÈrammaÓo ca namaggÈdhipati 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . MaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
namaggahetuko ca namaggÈdhipati ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
MaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca namaggÈrammaÓo ca namaggahetuko 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . MaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
namaggÈrammaÓo ca namaggahetuko ca namaggÈdhipati ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (7) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒcatiÑsa -pa- avigate paÒcatiÑsa. (Sabbattha vitthÈretabbaÑ.) 
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17. Uppannattika    7. PaÒhÈvÈra 

 45. Uppanno dhammo na-anuppannassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava.  
 

18. AtÊtattika    7. PaÒhÈvÈra 

 46. Paccuppanno dhammo na-atÊtassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava. 
 

19. AtÊtÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 47. AtÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-atÊtÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AtÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AtÊtÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca napaccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. AtÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-atÊtÈrammaÓo ca 
napaccuppannÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
AtÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈgatÈrammaÓo ca 
napaccuppannÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
AtÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-atÊtÈrammaÓo ca na-anÈgatÈrammaÓo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AtÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-atÊtÈrammaÓo ca na-anÈgatÈrammaÓo ca napaccuppannÈrammaÓo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (7) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekavÊsa -pa- avigate ekavÊsa. 
 

20. Ajjhattattika    1. PaÔiccavÈra 

 48. AjjhattaÑ dhammaÑ paÔicca nabahiddhÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 BahiddhÈ dhammaÑ paÔicca na-ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(1) HetuyÈ dve. (Sabbattha vitthÈro.)

 



194 DhammÈnulomapaccanÊya TikapaÔÔhÈnapÈÄi 

21. AjjhattÈrammaÓattika    1. PaÔiccavÈra 

 49. AjjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ cha. 
 

22. Sanidassanattika    1-7. PaÔiccÈdivÈra 
 

1. PaccayÈnuloma-hetu 

 50. AnidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho ca na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . AnidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho ca na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . AnidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho ca na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (6) 

 Anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 AnidassanasappaÔighaÒca anidassana-appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ aÔÔhÈrasa, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate aÔÔhÈrasa. (Sabbattha 
vitthÈro. SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
Hetu-ÈrammaÓa 

 51. Anidassana-appaÔigho dhammo na-anidassana-appaÔighassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Anidassana-appaÔigho dhammo 
nasanidassanasappaÔighassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Anidassana-appaÔigho dhammo na-anidassanasappaÔighassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  .  
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Anidassana-appaÔigho dhammo nasanidassanasappaÔighassa ca 
na-anidassana-appaÔighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Anidassana-appaÔigho dhammo na-anidassanasappaÔighassa ca 
na-anidassana-appaÔighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Anidassana-appaÔigho dhammo nasanidassanasappaÔighassa ca 
na-anidassanasappaÔighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (6) 

 SanidassanasappaÔigho dhammo nasanidassanasappaÔighassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 52. HetuyÈ cha, ÈrammaÓe nava. (PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
 

DhammÈnulomapaccanÊye TikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.
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DhammÈnulomapaccanÊya 
 

DukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. PaÔiccÈdivÈra 
 

PaccayÈnuloma-hetu 

 1. HetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
HetuÑ dhammaÑ paÔicca sampayuttakÈ khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ. 
PaÔisandhikkhaÓe -pa-. HetuÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ca nanahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ca nanahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 HetuÒca nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuÒca nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒca nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ca 
nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
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Hetu-ÈrammaÓa 

 2. Hetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Hetu dhammo nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
TÊÓi. 

 Nahetu dhammo nanahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
TÊÓi. 

 Hetu ca nahetu ca dhammÈ nahetussa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 3. HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (PaÒhÈvÈrampi evaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 

 
2. Sahetukaduka    1. PaÔiccavÈra 

 4. SahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko ca na-ahetuko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AhetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AhetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AhetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko ca na-ahetuko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 SahetukaÒca ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SahetukaÒca ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SahetukaÒca ahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasahetuko ca na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe cha -pa- avigate nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- 
PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
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3. Hetusampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 5. HetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetusampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 HetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuvippayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 HetusampayuttaÒca hetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetusampayuttaÒca 
hetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetusampayuttaÒca hetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

4. Hetusahetukaduka    1. PaÔiccavÈra 

 6. HetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva 
sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca na-ahetuko ceva 
nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 SahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko ceva 
nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SahetukaÒceva na ca hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
na-ahetuko ca na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(3) 

 HetuÒceva sahetukaÒca sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva 
sahetukaÒca sahetukaÒceva na ca hetuÒca dhammaÑ paÔicca na-ahetuko  
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ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva sahetukaÒca 
sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ceva na-ahetuko ca 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

5. Hetuhetusampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 7. HetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva 
hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 HetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto 
ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetusampayuttaÒceva 
na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 HetuÒceva hetusampayuttaÒca hetusampayuttaÒceva na ca hetuÒca 
dhammaÑ paÔicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuÒceva hetusampayuttaÒca hetusampayuttaÒceva na ca 
hetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto ceva nanahetu dhammo ca 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÒceva hetusampayuttaÒca 
hetusampayuttaÒceva na ca hetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.)
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6. Nahetusahetukaduka    1. PaÔiccavÈra 

 8. NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

HetugocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
____ 

 
7. Sappaccayaduka    1. PaÔiccÈdivÈra 

 9. SappaccayaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaccayo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ ekaÑ. 

 10. Sappaccayo dhammo na-appaccayassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. 

 Appaccayo dhammo na-appaccayassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (Sa~khataÑ sappaccayasadisaÑ.) 

 
9. Sanidassanaduka    1. PaÔiccavÈra 

 11. AnidassanaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AnidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AnidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassano ca 
na-anidassano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

10. SappaÔighaduka    1. PaÔiccavÈra 

 12. SappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho ca 
na-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AppaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AppaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AppaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho ca 
na-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3)
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 SappaÔighaÒca appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SappaÔighaÒca appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SappaÔighaÒca appaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho ca na-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

11. R|pÊduka    1. PaÔiccavÈra 

 13. R|piÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

12. Lokiyaduka    1. PaÔiccavÈra 

 14. LokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 LokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. LokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. (LokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nalokiyo ca nalokuttaro ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.)* (3) 

 LokiyaÒca lokuttaraÒca dhammaÑ paÔicca nalokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha paÒca.) 
 

13. KenaciviÒÒeyyaduka    1. PaÔiccavÈra 

 15. Kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nanakenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakenaci viÒÒeyyo ca nanakenaci viÒÒeyyo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nanakenaci viÒÒeyyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
______________________________________________________________ 
 (  ) * AyaÑ sa~khyÈ vicÈretabbÈ, nalokiyanalokuttaradhammo nÈma natthi. 
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 Kenaci viÒÒeyyaÒca nakenaci viÒÒeyyaÒca dhammaÑ paÔicca nakenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ nava. 
(Sabbattha nava.) 
 

C|ÄantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
14. Œsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 16. ŒsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ŒsavaÑ dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ŒsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo ca nano-Èsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 No-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . No-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . No-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo ca nano-Èsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 ŒsavaÒca no-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ŒsavaÒca no-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavaÒca no-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
no-Èsavo ca nano-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
(SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.) 

 
15. SÈsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 17. SÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 AnÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AnÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AnÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈsavo ca na-anÈsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 SÈsavaÒca anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca. (Sabbattha vittÈro.)
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16. Œsavasampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 18. ŒsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavasampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto ca na-Èsavavippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 ŒsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavavippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. ŒsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavavippayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto ca na-Èsavavippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 ŒsavasampayuttaÒca ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavasampayuttaÒca 
ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavavippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavasampayuttaÒca ÈsavavippayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto ca na-Èsavavippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.) 
 

17. ŒsavasÈsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 19. ŒsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-anÈsavo 
ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ŒsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ 
paÔicca na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ŒsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca 
na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 SÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo ceva nano ca 
Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 ŒsavaÒceva sÈsavaÒca sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. HetuyÈ 
nava. (Sabbattha nava.) 
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18. Œsava-Èsavasampayuttaduka    1. PaÔiccavÈra 

 20. ŒsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-Èsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 ŒsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 ŒsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca ÈsavavippayuttaÒceva no ca ÈsavaÒca 
dhammaÑ paÔicca no-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ nava. (Sabbattha nava.) 

 
19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka    1. PaÔiccavÈra 

 21. ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 ŒsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÒca ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÒca dhammaÑ 
paÔicca Èsavavippayutto nano-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

ŒsavagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
20. SaÒÒojanadukÈdi    1. PaÔiccavÈra 

 22. SaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. GanthaÑ dhammaÑ paÔicca nogantho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. OghaÑ dhammaÑ paÔicca no-ogho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. YogaÑ dhammaÑ paÔicca noyogo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. NÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nonÊvaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. 

 
50. ParÈmÈsaduka    1. PaÔiccavÈra 

 23. ParÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca noparÈmÈso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (ŒsavagocchakasadisaÑ.)
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55. SÈrammaÓaduka    1. PaÔiccavÈra 
 24. SÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 AnÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 SÈrammaÓaÒca anÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 HetuyÈ nava -pa- avigate nava. (Sabbattha vitthÈro.) 

 
56. Cittaduka    1. PaÔiccavÈra 

 25. CittaÑ dhammaÑ paÔicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. 
 NocittaÑ dhammaÑ paÔicca nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 
 CittaÒca nocittaÒca dhammaÑ paÔicca nocitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ. PaÒca.) 

 
57. CetasikadukÈdi    1. PaÔiccavÈra 

 26. CetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  
 
 27. CittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
 CittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. 
 
 28. CittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasamuÔÔhÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 29. CittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nacittasahabh| dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. CittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca nacittÈnuparivattÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ 
paÔicca nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
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 30. AjjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 BÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca nabÈhiro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 
 AjjhattikaÒca bÈhiraÒca dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 
 31. UpÈdÈ dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(1) 
 No-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca nano-upÈdÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 UpÈdÈ ca no-upÈdÈ ca dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 
 
 32. UpÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 AnupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 
 UpÈdinnaÒca anupÈdinnaÒca dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 
 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca. (Sabbattha vitthÈro.) 
 

MahantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
69. UpÈdÈnagocchaka 

 33. UpÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ nava. 

 
75. Kilesagocchaka 

 34. KilesaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
HetuyÈ nava.  

 
83. DassanenapahÈtabbaduka 

 35. Dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
nanadassanena

 



208 DhammÈnulomapaccanÊya DukapaÔÔhÈnapÈÄi 

pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Dassanena pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo ca nanadassanena pahÈtabbo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Dassanena pahÈtabbaÒca nadassanena pahÈtabbaÒca dhammaÑ paÔicca 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ paÒca -pa- avigate paÒca.  
 

84. BhÈvanÈyapahÈtabbaduka 

 36. BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
nanabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . BhÈvanÈya 
pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca nanabhÈvanÈya 
pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 BhÈvanÈya pahÈtabbaÒca nabhÈvanÈya pahÈtabbaÒca dhammaÑ paÔicca 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuyÈ paÒca. 
 

85. DassanenapahÈtabbahetukaduka 

 37. Dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Dassanena 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanadassanena pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 

 



 89-92. SappÊtikÈdiduka 209 

86. BhÈvanÈyapahÈtabbahetukaduka 

 38. BhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . BhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
87-88. SavitakkÈdiduka 

 39. SavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AvitakkaÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ nava. 
 
 40. SavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasavicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AvicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) HetuyÈ nava. 

 
89-92. SappÊtikÈdiduka 

 41. SappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AppÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca na-appÊtiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 42. PÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nanapÊtisahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.
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 43. SukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nanasukhasahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 44. UpekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nana-upekkhÈsahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
93-95. KÈmÈvacarÈdiduka 

 45. KÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nanakÈmÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ nava.  
 
 46. R|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nanar|pÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ nava. 
 
 47. Ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nana-ar|pÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Ar|pÈvacaraÒca na-ar|pÈvacaraÒca dhammaÑ paÔicca na-ar|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1). HetuyÈ paÒca. 
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96. PariyÈpannaduka 

 48. PariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 ApariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . ApariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca napariyÈpanno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . ApariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca napariyÈpanno 
ca na-apariyÈpanno ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 PariyÈpannaÒca apariyÈpannaÒca dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ paÒca. 

 
97. NiyyÈnikaduka 

 49. NiyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 AniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1) 

 NiyyÈnikaÒca aniyyÈnikaÒca dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1). HetuyÈ paÒca. 

 
98. Niyataduka 

 50. NiyataÑ dhammaÑ paÔicca naniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AniyataÑ dhammaÑ paÔicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(1) 

 NiyataÒca aniyataÒca dhammaÑ paÔicca naniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1). HetuyÈ paÒca. 

 
99. Sa-uttaraduka 

 51. Sa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca na-anuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1)  

 AnuttaraÑ dhammaÑ paÔicca na-anuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AnuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasa-uttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AnuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasa-uttaro ca na-anuttaro ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3)
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 Sa-uttaraÒca anuttaraÒca dhammaÑ paÔicca na-anuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1). HetuyÈ paÒca. 

 
100. SaraÓaduka    1. PaÔiccavÈra 

 52. SaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo ca na-araÓo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AraÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 SaraÓaÒca araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (1). HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. 

 
PaccanÊya nahetu 

 53. SaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ. (1) 

 AraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nana-araÓo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.)  

 NahetuyÈ dve, na-ÈrammaÓe tÊÓi -pa- novigate tÊÓi. 

 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    7. PaÒhÈvÈra 

 54. SaraÓo dhammo nasaraÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
SaraÓo dhammo na-araÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . SaraÓo 
dhammo nasaraÓassa ca na-araÓassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. 
(3) 

 AraÓo dhammo nasaraÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 
 
 55. SaraÓo dhammo nasaraÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . SaraÓo dhammo na-araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ cattÈri, ÈrammaÓe cattÈri, adhipatiyÈ paÒca, anantare cattÈri -pa- 
avigate satta. 
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PaccanÊyuddhÈra 

 56. SaraÓo dhammo nasaraÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. SahajÈtapaccayena paccayo. Upanissayapaccayena paccayo. 
PacchÈjÈtapaccayena paccayo. Kammapaccayena paccayo.  

 SaraÓo dhammo na-araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
SahajÈtapaccayena paccayo. Upanissayapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 57. NahetuyÈ satta, na-ÈrammaÓe satta, na-adhipatiyÈ satta, na-anantare 
satta -pa- no-avigate cattÈri. 

 HetupaccayÈ na-ÈrammaÓe cattÈri. (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetupaccayÈ ÈrammaÓe cattÈri. (SaÑkhittaÑ.) 
 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 

DhammÈnulomapaccanÊye DukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammÈnulomapaccanÊya 
 

DukatikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. Kusalattika 
 

1. Kusalapada    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 1. HetuÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ kusalaÒca nahetuÑ 
kusalaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. (CittasamuÔÔhÈnameva, ÈrammaÓaÑ natthi.) 

 HetuyÈ tÊÓi, adhipatiyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 

(SahajÈtavÈrampi -pa- NissayavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 2. Hetu kusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Hetu kusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Nahetu kusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammÈ nahetussa nakusalassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.)
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 3. HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ nava -pa- avigate tÊÓi. 
(PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
2. Akusalapada    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 4. HetuÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuÑ akusalaÒca nahetuÑ akusalaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi, 
adhipatiyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi.  

(SahajÈtavÈrampi -pa- NissayavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 5. Hetu akusalo dhammo nahetussa na-akusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1)  

 Hetu akusalo dhammo nahetussa na-akusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi.  

 Nahetu akusalo dhammo nanahetussa na-akusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammÈ nahetussa na-akusalassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 6. HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe nava, adhipatiyÈ ekaÑ -pa- avigate tÊÓi. 

 
3. AbyÈkatapada    3. PaccayavÈra 

 7. NahetuÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (NissayavÈrampi -pa- 
PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
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1. Hetuduka    2. VedanÈttika 

 8. HetuÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca nahetuÑ sukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu nasukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe 
tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 9. HetuÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi. (Sabbattha vitthÈro.) 
 
 10. HetuÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi. (Sabbattha vitthÈro.) 

 
1. Hetuduka    3. VipÈkattika 

 11. HetuÑ vipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu navipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nahetu 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nanahetu 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    4. UpÈdinnattika 

 12. HetuÑ upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 NahetuÑ anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    5. SaÑkiliÔÔhattika 

 13. HetuÑ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    6. Vitakkattika 

 14. HetuÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    7. PÊtittika 

 15. HetuÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu napÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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1. Hetuduka    8. Dassanattika 

 16. HetuÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nanahetu nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 
1. Hetuduka    9. Dassanahetuttika 

 17. HetuÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 HetuÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
1. Hetuduka    10. ŒcayagÈmittika 

 18. HetuÑ ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-apacayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    11. Sekkhattika 

 19. HetuÑ sekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 HetuÑ asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-asekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu 
nanevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    12. Parittattika 

 20. NahetuÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu naparitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (TÊÓi.) 

 HetuÑ mahaggataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu namahaggato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-appamÈÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    13. ParittÈrammaÓattika 

 21. HetuÑ parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
naparittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (TÊÓi.) 

 HetuÑ mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
namahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    14. HÊnattika 

 22. HetuÑ hÊnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahÊno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NahetuÑ majjhimaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu namajjhimo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 HetuÑ paÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu napaÓÊto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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1. Hetuduka    15. Micchattaniyatattika 

 23. HetuÑ micchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (TÊÓi.) 

 HetuÑ sammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasammattaniyato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ aniyataÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu na-aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    16. MaggÈrammaÓattika 

 24. HetuÑ maggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
namaggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ maggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu namaggahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuÑ maggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu namaggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    17. Uppannattika 

 25. Hetu anuppanno dhammo nahetussa na-anuppannassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe nava, adhipatiyÈ upanissaye 
nava. 

 Hetu uppÈdÊ dhammo nahetussa na-uppÈdissa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe nava. 

 
1. Hetuduka    18. AtÊtattika 

 26. Hetu atÊto dhammo nahetussa na-atÊtassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe nava. 

 Hetu anÈgato dhammo nahetussa na-anÈgatassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe nava. 
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1. Hetuduka    19. AtÊtÈrammaÓattika 

 27. HetuÑ atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-atÊtÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ paccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
napaccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    20. AjjhattÈrammaÓattika 

 28. HetuÑ ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (TÊÓi.) 

 HetuÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    21. Sanidassanattika 

 29. Nahetu sanidassanasappaÔigho dhammo nanahetussa 
nasanidassanasappaÔighassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo -pa-. 
Nahetu sanidassanasappaÔigho dhammo nahetussa 
nasanidassanasappaÔighassa ca nanahetussa nasanidassanasappaÔighassa ca 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe tÊÓi, adhipatiyÈ 
upanissaye purejÈte atthiyÈ avigate tÊÓi. 

 NahetuÑ anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ 
-pa- avigate ekaÑ. 

 HetuÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ anidassana-appaÔighaÒca nahetuÑ 
anidassana-appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu na-anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (3) 

 HetuyÈ tÊÓi.
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2. Sahetukaduka    1. Kusalattika 

 30. SahetukaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SahetukaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AhetukaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-ahetuko na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
3. Hetusampayuttaduka    1. Kusalattika 

 31. HetusampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 HetusampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuvippayuttaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nahetuvippayutto 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
4. Hetusahetukaduka    1. Kusalattika 

 32. Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo nahetussa ceva 
na-ahetukassa ca nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo na-ahetukassa ceva nana ca hetussa 
nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu ceva 
sahetuko ca kusalo dhammo nahetussa ceva na-ahetukassa ca nakusalassa ca 
na-ahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 Sahetuko ceva na ca hetu kusalo dhammo na-ahetukassa ceva nana ca 
hetussa nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Sahetuko 
ceva na ca hetu kusalo dhammo nahetussa ceva na-ahetukassa ca 
nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
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Sahetuko ceva na ca hetu kusalo dhammo nahetussa ceva na-ahetukassa ca 
nakusalassa ca na-ahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa ca 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 Hetu ceva sahetuko kusalo ca sahetuko ceva na ca hetu kusalo ca 
dhammÈ nahetussa ceva na-ahetukassa nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu ceva sahetuko kusalo ca sahetuko 
ceva na ca hetu kusalo ca dhammÈ na-ahetukassa ceva nana ca hetussa 
nakusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu ceva 
sahetuko kusalo ca sahetuko ceva na ca hetu kusalo ca dhammÈ nahetussa 
ceva na-ahetukassa nakusalassa ca na-ahetukassa ceva nana hetussa 
nakusalassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 ŒrammaÓe nava. 
 
 33. Hetu ceva sahetuko ca akusalo dhammo nahetussa ceva 
na-ahetukassa na-akusalassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(Etena upÈyena nava paÒhÈ kÈtabbÈ.) 
 
 34. Hetu ceva sahetuko ca abyÈkato dhammo nahetussa ceva 
na-ahetukassa ca na-abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(Nava paÒhÈ kÈtabbÈ.) (SaÑkhittaÑ.) (HetuhetusampayuttadukaÑ 
hetusahetukadukasadisaÑ. SaÑkhittaÑ. Nava paÒhÈ.) 

 
6. Nahetusahetukaduka    1. Kusalattika 

 35. NahetuÑ sahetukaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ sahetukaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ ahetukaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nahetu na-ahetuko 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 

HetugocchakaÑ niÔÔhitaÑ.
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7. Sappaccayaduka    1. Kusalattika 

 36. SappaccayaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaccayo nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SappaccayaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaccayo na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SappaccayaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-appaccayo na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ -pa-. (SaÑkhittaÑ. 
SappaccayasadisaÑ.) 

 
9. Sanidassanaduka    1. Kusalattika 

 37. AnidassanaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassano nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AkusalaÑ kusalasadisaÑ.) 

 AnidassanaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nasanidassano na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AppaÔighaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AppaÔighaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkate ekaÑ. 
 

11. R|pÊduka    1. Kusalattika 

 38. Ar|piÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Ar|piÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 R|piÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nar|pÊ na-abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
12. Lokiyaduka    1. Kusalattika 

 39. LokiyaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
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 LokiyaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 LokiyaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nalokiyo na-abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
13. KenaciviÒÒeyyaduka    1. Kusalattika 

 40. Kenaci viÒÒeyyaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 Kenaci viÒÒeyyaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 Kenaci viÒÒeyyaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nakenaci viÒÒeyyo 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 

C|ÄantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
14. Œsavaduka    1. Kusalattika 

 41. No-ÈsavaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 ŒsavaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 No-ÈsavaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nano-Èsavo na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
15. SÈsavaduka    1. Kusalattika 

 42. SÈsavaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AnÈsavaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 SÈsavaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ.
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 SÈsavaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nasÈsavo na-abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
16. Œsavasampayuttaduka    1. Kusalattika 

 43. ŒsavavippayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 ŒsavasampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 ŒsavavippayuttaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-Èsavasampayutto 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
17. ŒsavasÈsavaduka    1. Kusalattika 

 44. SÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavo 
ceva na-anÈsavo ca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 ŒsavaÒceva sÈsavaÒca akusalaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo ceva 
na-anÈsavo ca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 SÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-anÈsavo 
ceva nano ca Èsavo na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

(Œsava-ÈsavasampayuttadukaÑ ÈsavasÈsavadukasadisaÑ.) 
 

19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka    1. Kusalattika 

 45. ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto na-anÈsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 ŒsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto na-anÈsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto na-anÈsavo na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

 ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
Èsavavippayutto nasÈsavo na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ Èsavavippayutto 
na-anÈsavo na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 

ŒsavagocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
20. SaÒÒojanÈdiduka    1. Kusalattika 

 46. NosaÒÒojanaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. NoganthaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nogantho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. No-oghaÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca no-ogho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
NoyogaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca noyogo nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. NonÊvaraÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nonÊvaraÓo 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. NoparÈmÈsaÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca noparÈmÈso nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 
55. SÈrammaÓaduka    1. Kusalattika 

 47. SÈrammaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SÈrammaÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AnÈrammaÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-anÈrammaÓo 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
56. Cittaduka    1. Kusalattika 

 48. CittaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacitto nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 CittaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacitto na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NocittaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nanocitto na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
57. Cetasikaduka    1. Kusalattika 

 49. CetasikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 CetasikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AcetasikaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-acetasiko na-abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
58. Cittasampayuttaduka    1. Kusalattika 

 50. CittasampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasampayutto 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 CittasampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasampayutto 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
(AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva paccayavasena.) 

 
59. CittasaÑsaÔÔhaduka    1. Kusalattika 

 51. CittasaÑsaÔÔhaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasaÑsaÔÔho 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 CittasaÑsaÔÔhaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nacittasaÑsaÔÔho 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
(AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva paccayavasena.) 

 
60. CittasamuÔÔhÈnaduka    1. Kusalattika 

 52. CittasamuÔÔhÈnaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanocittasamuÔÔhÈno 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 CittasamuÔÔhÈnaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanocittasamuÔÔhÈno 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ 
tÊÓiyeva paccayavasena.) 

 
61. Cittasahabh|duka    1. Kusalattika 

 53. CittasahabhuÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nocittasahabh| nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 CittasahabhuÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nocittasahabh| na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva 
paccayavasena.) 

 
62. CittÈnuparivattiduka    1. Kusalattika 

 54. CittÈnuparivattiÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nocittÈnuparivattÊ 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 CittÈnuparivattiÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nocittÈnuparivattÊ 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. (AbyÈkatam|laÑ 
tÊÓiyeva paccayavasena.) 

 
63. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaduka    1. Kusalattika 

 55. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva paccayavasena.) 

 
64. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh|duka    1. Kusalattika 

 56. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva paccayavasena.)
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65. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiduka    1. Kusalattika 

 57. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.) 

 
66. Ajjhattikaduka    1. Kusalattika 

 58. AjjhattikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . BÈhiraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-ajjhattiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AjjhattikaÑ 
kusalaÒca bÈhiraÑ kusalaÒca dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AjjhattikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . BÈhiraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-ajjhattiko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AjjhattikaÑ 
akusalaÒca bÈhiraÑ akusalaÒca dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.) 

 
67. UpÈdÈduka    1. Kusalattika 

 59. No-upÈdÈ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nano-upÈdÈ nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 No-upÈdÈ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nano-upÈdÈ na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ ekaÑyeva.) 

 
68. UpÈdinnaduka    1. Kusalattika 

 60. AnupÈdinnaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ.  
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 AnupÈdinnaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|laÑ 
ekaÑyeva.) 
 

MahantaradukaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
69. Dvigocchaka    1. Kusalattika 

 61. No-upÈdÈnaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈno nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 UpÈdÈnaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈno na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NokilesaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
83. DassanenapahÈtabbaduka    1. Kusalattika 

 62. Nadassanena pahÈtabbaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Dassanena pahÈtabbaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nadassanena 
pahÈtabbaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nanadassanena 
pahÈtabbo na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
84. BhÈvanÈyapahÈtabbaduka    1. Kusalattika 

 63. NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
nanabhÈvanÈya pahÈtabbo na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ dve.
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85. DassanenapahÈtabbahetukaduka    1. Kusalattika 

 64. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadassanena pahÈtabbahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

 Dassanena pahÈtabbahetukaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
nanadassanena pahÈtabbahetuko na-abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. (AbyÈkatavÈre sabbattha paccayavasena 
gaÓetabbaÑ.) 

 
86. BhÈvanÈyapahÈtabbahetukaduka    1. Kusalattika 

 65. NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

 BhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ dve.) 

 
87. Savitakkaduka    1. Kusalattika 

 66. SavitakkaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 SavitakkaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakko na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.) 

 
88. SavicÈraduka    1. Kusalattika 

 67. SavicÈraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasavicÈro nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 SavicÈraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasavicÈro na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.) 
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89. SappÊtikaduka    1. Kusalattika 

 68. SappÊtikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AppÊtikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasappÊtiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SappÊtikaÑ 
kusalaÒca appÊtikaÑ kusalaÒca dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 SappÊtikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AppÊtikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasappÊtiko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SappÊtikaÑ 
akusalaÒca appÊtikaÑ akusalaÒca dhammaÑ paÔicca nasappÊtiko akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.) 

 
90. PÊtisahagataduka    1. Kusalattika 

 69. PÊtisahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 PÊtisahagataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.) 

 
91. Sukhasahagataduka    1. Kusalattika 

 70. SukhasahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhasahagataÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SukhasahagataÑ kusalaÒca nasukhasahagataÑ kusalaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 SukhasahagataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhasahagataÑ akusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SukhasahagataÑ akusalaÒca nasukhasahagataÑ akusalaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ tÊÓiyeva.)
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92. UpekkhÈsahagataduka    1. Kusalattika 

 71. UpekkhÈsahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-upekkhÈsahagataÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . UpekkhÈsahagataÑ kusalaÒca na-upekkhÈsahagataÑ 
kusalaÒca dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 UpekkhÈsahagataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-upekkhÈsahagataÑ 
akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . UpekkhÈsahagataÑ akusalaÒca 
na-upekkhÈsahagataÑ akusalaÒca dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (AbyÈkatam|laÑ 
tÊÓiyeva.) 

 
93. KÈmÈvacaraduka    1. Kusalattika 

 72. KÈmÈvacaraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanakÈmÈvacaro 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca nanakÈmÈvacaro nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 KÈmÈvacaraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nanakÈmÈvacaro na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|laÑ dve.) 

 
94. R|pÈvacaraduka    1. Kusalattika 

 73. R|pÈvacaraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÈvacaro nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nar|pÈvacaraÑ kusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca nar|pÈvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
dve. 

 Nar|pÈvacaraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÈvacaro na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|laÑ dve.) 

 
95. Ar|pÈvacaraduka    1. Kusalattika 

 74. Ar|pÈvacaraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÈvacaro nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ar|pÈvacaraÑ kusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-ar|pÈvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
dve. 
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 Na-ar|pÈvacaraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÈvacaro 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|laÑ 
dve.) 

 
96. PariyÈpannaduka    1. Kusalattika 

 75. PariyÈpannaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . ApariyÈpannaÑ kusalaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 PariyÈpannaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-apariyÈpanno na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|laÑ dve.) 

 
97. NiyyÈnikaduka    1. Kusalattika 

 76. NiyyÈnikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AniyyÈnikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
naniyyÈniko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AniyyÈnikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca naniyyÈniko na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|laÑ dve.) 

 
98. Niyataduka    1. Kusalattika 

 77. NiyataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca naniyato nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AniyataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca naniyato 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 NiyataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca naniyato na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AniyataÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca naniyato 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. (AbyÈkatam|le 
dve.) 

 
99. Sa-uttaraduka    1. Kusalattika 

 78. Sa-uttaraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-anuttaro nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnuttaraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anuttaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 Sa-uttaraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-anuttaro na-akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (AbyÈkatam|le dve.)
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100. SaraÓaduka    1. Kusalattika 

 79. AraÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nakusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SaraÓaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ na-araÓo na-abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo 
na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ dve. (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi 
PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 80. AraÓo abyÈkato dhammo na-araÓassa na-abyÈkatassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AraÓo abyÈkato dhammo nasaraÓassa 
na-abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (2) 

 ŒrammaÓe dve -pa- avigate dve. 
 

100. SaraÓaduka    2. VedanÈttika 

 81. SaraÓaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaraÓo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SaraÓaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SaraÓaÑ 
sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto ca na-araÓo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AraÓaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 HetuyÈ cattÈri. 
 
 82. SaraÓaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaraÓo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ tÊÓi. 
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 SaraÓaÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaraÓo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ cattÈri. 
 

100. SaraÓaduka    3. VipÈkattika 

 83. AraÓaÑ vipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo navipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SaraÓaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nasaraÓo navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AraÓaÑ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    4. UpÈdinnattika 

 84. AraÓaÑ upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    5. SaÑkiliÔÔhattika 

 85. SaraÓaÑ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ na-araÓo 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AraÓaÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ.
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100. SaraÓaduka    6. Vitakkattika 

 86. SaraÓaÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AraÓaÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
 
 87. SaraÓaÑ avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 AraÓaÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    7. PÊtittika 

 88. SaraÓaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo napÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AraÓaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo napÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 SaraÓaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AraÓaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 SaraÓaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 
100. SaraÓaduka    8. Dassanattika 

 89. SaraÓaÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SaraÓaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
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 AraÓaÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-araÓo nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    9. Dassanahetuttika 

 90. SaraÓaÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo 
nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 SaraÓaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ.  

 AraÓaÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-araÓo nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    10. ŒcayagÈmittika 

 91. SaraÓaÑ ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AraÓaÑ apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-apacayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ na-araÓo 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 
100. SaraÓaduka    11. Sekkhattika 

 92. AraÓaÑ sekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-asekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ.
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 AraÓaÑ nevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo 
nanevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    12. Parittattika 

 93. AraÓaÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo naparitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ mahaggataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo namahaggato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-appamÈÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    13. ParittÈrammaÓattika 

 94. SaraÓaÑ parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
naparittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo naparittÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 SaraÓaÑ mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
namahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo namahaggatÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AraÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    14. HÊnattika 

 95. SaraÓaÑ hÊnaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahÊno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ majjhimaÑ dhammaÑ paccayÈ na-araÓo namajjhimo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ majjhimaÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo 
namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AraÓaÑ paÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo napaÓÊto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
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100. SaraÓaduka    15. Micchattaniyatattika 

 96. SaraÓaÑ micchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ sammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ aniyataÑ dhammaÑ paccayÈ na-araÓo na-aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ aniyataÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo 
na-aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
100. SaraÓaduka    16. MaggÈrammaÓattika 

 97. AraÓaÑ maggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
namaggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ maggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo namaggahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ maggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo namaggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    17. Uppannattika 

 98. SaraÓo anuppanno dhammo nasaraÓassa na-anuppannassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe cattÈri. 

 AraÓo uppÈdÊ dhammo na-araÓassa na-uppÈdissa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AraÓo uppÈdÊ dhammo nasaraÓassa 
na-uppÈdissa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe dve. 

 
100. SaraÓaduka    18. AtÊtattika 

 99. SaraÓo atÊto dhammo nasaraÓassa na-atÊtassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe cattÈri. (AnÈgato atÊtasadiso.)
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100. SaraÓaduka    19. AtÊtÈrammaÓattika 

 100. SaraÓaÑ atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-atÊtÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ atÊtÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-atÊtÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 SaraÓaÑ anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-anÈgatÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 SaraÓaÑ paccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
napaccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
paccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
napaccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
100. SaraÓaduka    21. AjjhattÈrammaÓattika 

 101. SaraÓaÑ ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-ajjhattÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 SaraÓaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nabahiddhÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
100. SaraÓaduka    22. Sanidassanattika 

 102. AraÓaÑ anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . EkaÑ. 

 SaraÓaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SaraÓaÑ anidassana-appaÔighaÒca araÓaÑ 
anidassana-appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (3) 

 HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 
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Nahetu na-ÈrammaÓa 

 103. AraÓaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. (1) 

 SaraÓaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ.  

 NahetuyÈ ekaÑ, na-ÈrammaÓe tÊÓi -pa- novigate tÊÓi. 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 104. SaraÓo anidassana-appaÔigho dhammo nasaraÓassa 
na-anidassana-appaÔighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 AraÓo anidassana-appaÔigho dhammo nasaraÓassa 
na-anidassana-appaÔighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 HetuyÈ dve, adhipatiyÈ dve -pa- avigate tÊÓi. 
 

PaccanÊyuddhÈra 

 105. SaraÓo anidassana-appaÔigho dhammo nasaraÓassa 
na-anidassana-appaÔighassa dhammassa sahajÈtapaccayena paccayo. 
PacchÈjÈtapaccayena paccayo. Kammapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetuyÈ tÊÓi, na-ÈrammaÓe tÊÓi -pa- no-avigate tÊÓi.  

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 

DhammÈnulomapaccanÊye DukatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. Hetuduka 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 1. KusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (5) 

 AkusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu ca na-abyÈkato nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(5)
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 AbyÈkataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nahetu ca na-akusalo nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe nava -pa- avigate terasa. 
 

PaccanÊya-na-ÈrammaÓa 

 2. KusalaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu dhammo 
uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 Na-ÈrammaÓe nava, na-adhipatiyÈ terasa -pa- navippayutte nava. 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 

 
Hetu ÈrammaÓa 

 3. Kusalo hetu dhammo nakusalassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Kusalo hetu dhammo na-akusalassa nahetussa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Kusalo hetu dhammo na-abyÈkatassa 
nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo 
na-akusalassa nahetussa ca na-abyÈkatassa nahetussa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Kusalo hetu dhammo nakusalassa nahetussa ca 
na-akusalassa nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (5) 

 Akusalo hetu dhammo na-akusalassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. PaÒca. 

 AbyÈkato hetu dhammo nakusalassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Kusalo hetu dhammo nakusalassa nahetussa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 4. HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe aÔÔhÈrasa -pa- avigate terasa. (PaÒhÈvÈraÑ 
vitthÈretabbaÑ.) 
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 5. KusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. (Sabbattha nava.) 
 

1. Kusalattika    2. Sahetukaduka 
 

1-7. PaÔiccÈdivÈra  Paccayacatukka-hetu 

 6. KusalaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ sahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko ca na-akusalo nasahetuko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko ca na-akusalo 
nasahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasahetuko ca na-akusalo 
nasahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuyÈ nava, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate ekÈdasa. (SahajÈtavÈrampi 
-pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 7. Kusalo sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Kusalo sahetuko dhammo na-akusalassa 
nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Kusalo sahetuko 
dhammo nakusalassa nasahetukassa ca na-akusalassa nasahetukassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 
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 Akusalo sahetuko dhammo na-akusalassa nasahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Akusalo sahetuko dhammo nakusalassa 
nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Akusalo sahetuko 
dhammo nakusalassa nasahetukassa ca na-akusalassa nasahetukassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 

 AbyÈkato sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . AbyÈkato sahetuko dhammo na-akusalassa 
nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . AbyÈkato sahetuko 
dhammo nakusalassa nasahetukassa ca na-akusalassa nasahetukassa ca 
dhammassa hetupaccayena paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 8. HetuyÈ nava, ÈrammaÓe pannarasa -pa- avigate ekÈdasa. 
 
 9. AkusalaÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ahetuko ca na-abyÈkato 
na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ahetuko ca na-akusalo na-ahetuko 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuyÈ cha, ÈrammaÓe cha -pa- avigate cha. 
 

1. Kusalattika    3. Hetusampayuttaduka 

 10. KusalaÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SahetukadukasadisaÑ.) 

 
1. Kusalattika    4. Hetusahetukaduka 

 11. KusalaÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ
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hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nahetu ceva 
na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetuÒceva 
sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu ceva na-ahetuko ca 
na-abyÈkato nahetu ceva na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 AkusalaÑ hetuÒceva sahetuÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu ceva 
na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu 
ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ hetuÒceva 
sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu ceva na-ahetuko ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ hetuÒceva sahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu ceva na-ahetuko ca na-akusalo nahetu 
ceva na-ahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 12. KusalaÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato na-ahetuko ceva 
nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ sahetukaÒceva na ca 
hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-ahetuko ceva nanahetu ca 
na-abyÈkato na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 AkusalaÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato na-ahetuko ceva 
nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ sahetukaÒceva na 
ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-ahetuko ceva nanahetu ca 
na-abyÈkato na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  .  
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abyÈkataÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ahetuko ceva 
nanahetu ca na-akusalo na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 
1. Kusalattika    5. Hetuhetusampayuttaduka 

 13. KusalaÑ hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. KusalaÑ hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca na-abyÈkato nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 (AkusalaÑ tÊÓi kÈtabbaÑ. AbyÈkataÑ tÊÓi kÈtabbaÑ.) 

 HetuyÈ nava. 
 
 14. KusalaÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . KusalaÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nahetuvippayutto ceva nanahetu ca na-abyÈkato 
nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca. TÊÓi. 
AbyÈkataÑ tÊÓi.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Kusalattika    6. Hetusahetukaduka 

 15. KusalaÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ nahetuÑ sahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu nasahetuko dhammo 
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uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu nasahetuko ca na-akusalo nahetu nasahetuko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ nahetuÑ sahetukaÑ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo -pa-. 
Na-akusalo -pa-. Nakusalo nahetu nasahetuko ca na-akusalo nahetu 
nasahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 
 16. AbyÈkataÑ nahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nahetu 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ nahetuÑ 
ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ nahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nahetu na-ahetuko ca na-akusalo nahetu na-ahetuko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 
 

HetugocchakaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
1. Kusalattika    7. Sappaccayaduka 

 17. AbyÈkato appaccayo dhammo na-abyÈkatassa na-appaccayassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AbyÈkato appaccayo dhammo 
nakusalassa na-appaccayassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
AbyÈkato appaccayo dhammo na-akusalassa na-appaccayassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AbyÈkato appaccayo dhammo 
na-akusalassa na appaccayassa ca na-abyÈkatassa na-appaccayassa ca 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AbyÈkato appaccayo dhammo 
nakusalassa na-appaccayassa ca na-akusalassa na-appaccayassa ca 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (5) 

 ŒrammaÓe paÒca. (Asa~khataÑ appaccayasadisaÑ.) 
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1. Kusalattika    9. Sanidassanaduka 

 18. AbyÈkato sanidassano dhammo na-abyÈkatassa nasanidassanassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AbyÈkato sanidassano dhammo 
nakusalassa nasanidassanassa -pa-. (Cha paÒhÈ kÈtabbÈ.) 

 KusalaÑ anidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anidassano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Akusalena tÊÓiyeva. AbyÈkatena tÊÓiyeva.  
. HetuyÈ nava. 

 
1. Kusalattika    10. SappaÔighaduka 

 19. AbyÈkataÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AbyÈkataÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasappaÔigho ca 
na-akusalo nasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ appaÔighena tÊÓi. AkusalaÑ appaÔighena tÊÓi. AbyÈkataÑ 
appaÔighena tÊÓi. KusalaÑ appaÔighaÒca abyÈkataÑ appaÔighaÒca tÊÓi. 
AkusalaÑ appaÔighaÒca abyÈkataÑ appaÔighaÒca tÊÓi.  . HetuyÈ pannarasa. 

 
1. Kusalattika    11. R|pÊduka 

 20. AbyÈkataÑ r|piÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nar|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ r|piÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ r|piÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nar|pÊ ca na-akusalo na r|pÊ ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca tÊÓi. AkusalaÑ ar|piÑ dhammaÑ 
paÔicca tÊÓi. AbyÈkataÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca tÊÓi.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Kusalattika    12. Lokiyaduka 

 21. AbyÈkataÑ lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato nalokiyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nakusalo nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
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lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ na-akusalo nalokiyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ na-akusalo nalokiyo 
ca na-abyÈkato nalokiyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo nalokiyo ca na-akusalo nalokiyo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 KusalaÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nalokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ lokuttaraÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nalokuttaro ca na-akusalo nalokuttaro ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nalokuttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nalokuttaro ca na-akusalo 
nalokuttaro ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 
1. Kusalattika    13. KenaciviÒÒeyyaduka 

 22. KusalaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nakenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . KusalaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ 
ek|navÊsati. 
 
 23. KusalaÑ kenaci naviÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nakenaci 
naviÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ kenaci naviÒÒeyyaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nakenaci naviÒÒeyyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . KusalaÑ kenaci naviÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nakenaci naviÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 (Etena upÈyena kenaci naviÒÒeyye ek|navÊsati paÒhÈ kÈtabbÈ.) 
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1. Kusalattika    14. Œsavagocchaka 

 24. AkusalaÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-Èsavo dhammo 
-pa-.  . Nakusalo na-Èsavo dhammo -pa-.  .Na-abyÈkato na-Èsavo dhammo 
-pa-.  . Nakusalo na-Èsavo ca na-abyÈkato na-Èsavo ca dhammÈ -pa-.  . 
Nakusalo na-Èsavo ca na-akusalo na-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate paÒca. 

 AkusalaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nano-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nano-Èsavo dhammo -pa-.  . Nakusalo nano-Èsavo ca 
na-abyÈkato nano-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi 
-pa- avigate tÊÓi. 
 
 25. AbyÈkataÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. (LokiyadukasadisaÑ.) 
 
 26. AkusalaÑ ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-Èsavasampayutto dhammo -pa-.  . Nakusalo na-Èsavasampayutto 
dhammo -pa-.  . Na-abyÈkato na-Èsavasampayutto dhammo -pa-.  . 
Nakusalo na-Èsavasampayutto ca na-abyÈkato na-Èsavasampayutto ca 
dhammÈ -pa-.  . Nakusalo na-Èsavasampayutto ca na-akusalo 
na-Èsavasampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 AkusalaÑ ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-Èsavavippayutto dhammo -pa-.  . Na-abyÈkato na-Èsavavippayutto 
dhammo -pa-.  . Nakusalo na-Èsavavippayutto ca na-abyÈkato 
na-Èsavavippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 27. AkusalaÑ ÈsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammo -pa-.  . Nakusalo na-Èsavo ceva 
na-anÈsavo ca dhammo -pa-.  . Na-abyÈkato na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca 
dhammo -pa-.  . Nakusalo na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca na-abyÈkato 
na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammÈ -pa-.  . Nakusalo 
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na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca na-akusalo na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 AkusalaÑ sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo dhammo -pa-.  . Na-abyÈkato na-anÈsavo 
ceva nano ca Èsavo dhammo -pa-.  . Nakusalo na-anÈsavo ceva nano ca 
Èsavo na-abyÈkato na-anÈsavo ceva nano-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 28. AkusalaÑ ÈsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
nakusalo na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca dhammo -pa-.  . Na-abyÈkato 
na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca dhammo -pa-.  . Nakusalo na-Èsavo 
ceva na-Èsavavippayutto ca na-abyÈkato na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AkusalaÑ ÈsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo dhammo -pa-. 
Na-abyÈkato na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo dhammo -pa-. 
Nakusalo na-Èsavavippayutto ceva nano Èsavo ca na-abyÈkato 
na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 
 
 29. AbyÈkataÑ ÈsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. 
(LokiyadukasadisaÑ.) 

 
1. Kusalattika    20. Chagocchakaduka 

 30. AkusalaÑ saÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca -pa-. GanthaÑ -pa-. 
OghaÑ -pa-. YogaÑ -pa-. NÊvaraÓaÑ -pa-. ParÈmÈsaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 
1. Kusalattika    55. SÈrammaÓaduka 

 31. KusalaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
sÈrammaÓaÑ dhammaÑ  

 



256 DhammÈnulomapaccanÊya TikadukapaÔÔhÈnapÈÄi 

paÔicca nakusalo nasÈrammaÓo ca na-akusalo nasÈrammaÓo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasÈrammaÓo ca na-akusalo 
nasÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuyÈ nava. 
 
 32. AbyÈkataÑ anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-anÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo na-anÈrammaÓo ca na-akusalo na-anÈrammaÓo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    56. Cittaduka 

 33. KusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacitto ca na-abyÈkato nacitto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacitto ca na-akusalo nacitto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ cittaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
cittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacitto ca na-abyÈkato nacitto ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
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AkusalaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacitto ca na-akusalo nacitto 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nacitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ cittaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nacitto ca na-akusalo nacitto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. HetuyÈ terasa. 
 
 34. KusalaÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nanocitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ nocittaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nanocitto ca na-abyÈkato nanocitto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nanocitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato 
nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ nocittaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nanocitto ca na-abyÈkato nanocitto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkatÈni tÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 

1. Kusalattika    57. Cetasikaduka 

 35. KusalaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cetasikaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-abyÈkato nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacetasiko ca na-abyÈkato 
nacetasiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cetasikaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nacetasiko ca na-akusalo nacetasiko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo  
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nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ cetasikaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AkusalaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacetasiko ca na-abyÈkato 
nacetasiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ cetasikaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nacetasiko ca na-akusalo nacetasiko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacetasiko ca na-akusalo nacetasiko 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuyÈ terasa.  . AcetasikÈni nava. 
 

1. Kusalattika    58. Cittasampayuttaduka 

 36. KusalaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasampayutto ca 
na-abyÈkato nacittasampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
KusalaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasampayutto 
ca na-akusalo nacittasampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nacittasampayutto ca na-akusalo nacittasampayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ terasa.  . 
Cittavippayutte tÊÓi. 
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1. Kusalattika    59. CittasaÑsaÔÔhaduka 

 37. KusalaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasaÑsaÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasaÑsaÔÔho ca 
na-abyÈkato nacittasaÑsaÔÔho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
KusalaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasaÑsaÔÔho ca 
na-akusalo nacittasaÑsaÔÔho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasaÑsaÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-abyÈkato nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasaÑsaÔÔho ca 
na-abyÈkato nacittasaÑsaÔÔho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
AkusalaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasaÑsaÔÔho ca 
na-akusalo nacittasaÑsaÔÔho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasaÑsaÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nacittasaÑsaÔÔho ca na-akusalo nacittasaÑsaÔÔho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ terasa. 

 
1. Kusalattika    60. CittasamuÔÔhÈnaduka 

 38. KusalaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nacittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nacittasamuÔÔhÈno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nacittasamuÔÔhÈno ca na-abyÈkato nacittasamuÔÔhÈno ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 AkusalaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca na-abyÈkato nacittasamuÔÔhÈno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nacittasamuÔÔhÈno ca na-abyÈkato nacittasamuÔÔhÈno ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nacittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava -pa- 
avigate nava. 
 
 39. KusalaÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nanocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ terasa 
-pa- avigate terasa. 

 
1. Kusalattika    61. Cittasahabh|duka 

 40. KusalaÑ cittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ cittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nacittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ cittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nacittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ terasa -pa- avigate terasa. 
 
 41. KusalaÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanocittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AkusalaÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nanocittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.
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 AbyÈkataÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanocittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) . 
HetuyÈ terasa -pa- avigate terasa. 

 
1. Kusalattika    62. CittÈnuparivattiduka 

 42. KusalaÑ cittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) . 
HetuyÈ terasa.  

 KusalaÑ nocittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ 
terasa. (Ete saÑkhittÈ. DukattayaÑ cittadukasadisaÑ.) 

 
1. Kusalattika    66. AjjhattikadukÈdi 

 43. KusalaÑ ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca. (SaÑkhittaÑ. 
CittadukasadisaÑ.)  

 KusalaÑ bÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nabÈhiro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 
 44. AbyÈkataÑ upÈdÈ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ no-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca nakusalo nano-upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . Nava. 
 
 45. AbyÈkataÑ upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-upÈdinno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo na-upÈdinno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-upÈdinno ca na-akusalo 
na-upÈdinno ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    69. UpÈdÈnadukÈdi 

 46. AkusalaÑ upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo no-upÈdÈno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 AkusalaÑ kilesaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nokileso dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
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1. Kusalattika    83. PiÔÔhiduka 

 47. AkusalaÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nadassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dassanena pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nadassanena pahÈtabbo ca na-akusalo 
nadassanena pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato 
nanadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo nanadassanena 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ nadassanena 
pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo nanadassanena pahÈtabbo ca 
na-abyÈkato nanadassanena pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi.  
 
 48. AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nabhÈvanÈya pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca na-akusalo 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato 
nanabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 49. AkusalaÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 AkusalaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi.
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 AbyÈkataÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-abyÈkato nanadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 50. AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 AkusalaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 
 
 51. KusalaÑ savitakkaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasavitakko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 KusalaÑ avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-avitakko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 52. KusalaÑ savicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasavicÈro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa.  

 KusalaÑ avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 53. KusalaÑ sappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasappÊtiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 KusalaÑ appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-appÊtiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 54. KusalaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo napÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa.  

 KusalaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nanapÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 55. KusalaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 
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 KusalaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 56. KusalaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 KusalaÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nana-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 57. AbyÈkataÑ kÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nanakÈmÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
 
 58. KusalaÑ r|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nar|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 AbyÈkataÑ nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nanar|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 59. KusalaÑ ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ar|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 AbyÈkataÑ na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato 
nana-ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca.  
 
 60. AbyÈkataÑ pariyÈpannaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato 
napariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 KusalaÑ apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-apariyÈpanno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
 
 61. KusalaÑ niyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo naniyyÈniko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato na-aniyyÈniko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 62. KusalaÑ niyataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo naniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 AbyÈkataÑ aniyataÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato na-aniyato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 63. AbyÈkataÑ sa-uttaraÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato nasa-uttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 KusalaÑ anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.  
 
 64. AkusalaÑ saraÓaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ saraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ saraÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nasaraÓo ca na-akusalo nasaraÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ araÓaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ araÓaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo 
na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ araÓaÑ dhammaÑ 
paccayÈ nakusalo na-araÓo ca na-abyÈkato na-araÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
2. VedanÈttika    1. Hetuduka 

 65. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. Satta 
paÒhÈ. 

 DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
Satta paÒhÈ. 
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 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Satta paÒhÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa -pa- avigate ekavÊsa. (Sabbattha 
ekavÊsa.) 
 
 66. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nanahetu ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nanahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 

 
3. VipÈkattika    1. Hetuduka 

 67. VipÈkaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
VipÈkaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo nahetu ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo 
nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca navipÈko nahetu ca navipÈkadhammadhammo nahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 VipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
VipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈko nahetu ca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo nahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca 
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navipÈko nahetu ca navipÈkadhammadhammo nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. PaÒca. 
 NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko 
nahetu ca navipÈkadhammadhammo nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ terasa. 
 
 68. VipÈkaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . VipÈkaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo nanahetu ca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo nanahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 VipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . VipÈkadhammadhammaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca navipÈko nanahetu ca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo nanahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca navipÈko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈko nanahetu ca navipÈkadhammadhammo nanahetu ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 
 VipÈkaÑ nahetuÒca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca navipÈkadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cuddasa. 

 
4. UpÈdinnattika    1. Hetuduka 

 69. UpÈdinnupÈdÈniyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . UpÈdinnupÈdÈniyaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinnupÈdÈniyo nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  .  
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UpÈdinnupÈdÈniyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . UpÈdinnupÈdÈniyaÑ hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo nahetu ca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
UpÈdinnupÈdÈniyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinnupÈdÈniyo 
nahetu ca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinnupÈdÈniyo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca 
paÒhÈ.  . HetuyÈ terasa. 
 
 70. UpÈdinnupÈdÈniyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinnupÈdÈniyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . 
HetuyÈ nava. 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. Hetuduka 

 71. SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
terasa. 

 SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . 
HetuyÈ nava. 

 
6. Vitakkattika    1. Hetuduka 

 72. SavitakkasavicÈraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ pannarasa. 

 SavitakkasavicÈraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-avitakkavicÈramatto 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhavÊsa. 

 
7. PÊtittika    1. Hetuduka 

 73. PÊtisahagataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhavÊsa.

 



 11. Sekkhattika  1. Hetuduka 269  

 PÊtisahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa1. 

 
8. Dassanattika    1. Hetuduka 

 74. Dassanena pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 Dassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
9. Dassanahetuttika    1. Hetuduka 

 75. Dassanena pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ soÄasa. 

 Dassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
10. ŒcayagÈmittika    1. Hetuduka 

 76. ŒcayagÈmiÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ÈcayagÈmÊ nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 ŒcayagÈmiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-apacayagÈmÊ nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
11. Sekkhattika    1. Hetuduka 

 77. SekkhaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasekkho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 SekkhaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-asekkho nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
______________________________________________________________ 
 1. HetuyÈ aÔÔha? 
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12. Parittattika    1. Hetuduka 

 78. ParittaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca namahaggato nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 ParittaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca naparitto nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cuddasa. 

 
13. ParittÈrammaÓattika    1. Hetuduka 

 79. ParittÈrammaÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca naparittÈrammaÓo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 ParittÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca namahaggatÈrammaÓo 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
14. HÊnattika    1. Hetuduka 

 80. HÊnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahÊno nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 HÊnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca namajjhimo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
15. Micchattaniyatattika    1. Hetuduka 

 81. MicchattaniyataÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca namicchattaniyato 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 MicchattaniyataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasammattaniyato 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
16. MaggÈrammaÓattika    1. Hetuduka 

 82. MaggÈrammaÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca namaggÈrammaÓo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒcavÊsa. 

 MaggÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca namaggahetuko nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa1. 
______________________________________________________________ 
 1. HetuyÈ aÔÔha?
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17. Uppannattika    1. Hetuduka 

 83. Uppanno hetu dhammo na-anuppannassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Uppanno hetu dhammo na-uppÈdissa nahetussa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Uppanno hetu dhammo 
na-anuppannassa nahetussa ca na-uppÈdissa nahetussa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
18. AtÊtattika    1. Hetuduka 

 84. Paccuppanno hetu dhammo na-atÊtassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Paccuppanno hetu dhammo na-anÈgatassa 
nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Paccuppanno hetu dhammo 
na-atÊtassa nahetussa ca na-anÈgatassa nahetussa ca dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
19. AtÊtÈrammaÓattika    1. Hetuduka 

 85. AtÊtÈrammaÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-atÊtÈrammaÓo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 AtÊtÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈgatÈrammaÓo 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
20. Ajjhattattika    1. Hetuduka 

 86. AjjhattaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nabahiddhÈ nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . BahiddhÈ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhatto 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 AjjhattaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nabahiddhÈ nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . BahiddhÈ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhatto 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve.  

 
21. AjjhattÈrammaÓattika    1. Hetuduka 

 87. AjjhattÈrammaÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattÈrammaÓo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
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 AjjhattÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nabahiddhÈrammaÓo 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

22. Sanidassanattika    1. Hetuduka 

 88. Anidassana-appaÔighaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ 
hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nahetu ca 
na-anidassanasappaÔigho nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 89. Anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanahetu ca na-anidassanasappaÔigho nanahetu ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

22. Sanidassanattika    2. Sahetuduka 

 90. Anidassana-appaÔighaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasahetuko ca na-anidassanasappaÔigho nasahetuko 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    3. Hetusampayuttaduka 

 91. Anidassana-appaÔighaÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. 
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Anidassana-appaÔighaÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetusampayutto ca na-anidassanasappaÔigho 
nahetusampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ hetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    4. Hetusahetukaduka 

 92. Anidassana-appaÔighaÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    5. Hetuhetusampayuttaduka 

 93. Anidassana-appaÔighaÑ hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nahetuvippayutto ceva nanahetu ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    6. Nahetusahetukaduka 

 94. Anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ cha.  
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 Anidassana-appaÔighaÑ nahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nahetu na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    7. Sappaccayaduka 

 95. Anidassana-appaÔigho appaccayo dhammo 
nasanidassanasappaÔighassa na-appaccayassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. 

 ŒrammaÓe tÊÓi, adhipatiyÈ tÊÓi, upanissaye tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 

22. Sanidassanattika    9. Sanidassanaduka 

 96. SanidassanasappaÔigho sanidassano dhammo 
nasanidassanasappaÔighassa nasanidassanassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe tÊÓi, adhipatiyÈ 
tÊÓi, upanissaye purejÈte atthiyÈ avigate tÊÓi. 

 AnidassanasappaÔighaÑ anidassanaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-anidassano dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ nava. 

 
22. Sanidassanattika    10. SappaÔighaduka 

 97. AnidassanasappaÔighaÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnidassanasappaÔighaÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AnidassanasappaÔighaÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasappaÔigho ca na-anidassanasappaÔigho 
nasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 
Anidassana-appaÔighaÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-appaÔigho ca na-anidassana-appaÔigho 
na-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca.
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22. Sanidassanattika    11. R|pÊduka 

 98. Anidassana-appaÔighaÑ r|piÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-ar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
na-ar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ 
ar|piÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-ar|pÊ ca 
na-anidassanasappaÔigho na-ar|pÊ ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    12. Lokiyaduka 

 99. Anidassana-appaÔighaÑ lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    13. KenaciviÒÒeyyaduka 

 100. AnidassanasappaÔighaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. AnidassanasappaÔighaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. AnidassanasappaÔighaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.  . AnidassanasappaÔighaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakenaci viÒÒeyyo ca na-anidassanasappaÔigho 
nakenaci viÒÒeyyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. Cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
Cha. 

 AnidassanasappaÔighaÑ kenaci viÒÒeyyaÒca anidassana-appaÔighaÑ 
kenaci viÒÒeyyaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nakenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 
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 AnidassanasappaÔighaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 
22. Sanidassanattika    14. Œsavaduka 

 101. Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ 
ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho no-Èsavo ca 
na-anidassanasappaÔigho no-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nano-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nano-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nano-Èsavo ca na-anidassanasappaÔigho 
nano-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    15. SÈsavaduka 

 102. Anidassana-appaÔighaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nasÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-anidassanasappaÔigho nasÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nasÈsavo ca na-anidassanasappaÔigho nasÈsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-anÈsavo ca na-anidassanasappaÔigho na-anÈsavo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.
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22. Sanidassanattika    16. Œsavasampayuttaduka 

 103. Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavasampayutto ca 
na-anidassanasappaÔigho na-Èsavasampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.  

 Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-Èsavavippayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    17. ŒsavasÈsavaduka 

 104. Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÒceva sÈsavaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca 
na-anidassanasappaÔigho na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-anÈsavo ceva nano-Èsavo ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassanasappaÔigho na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnidassanasappaÔighaÑ sÈsavaÒceva no 
ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-anÈsavo ceva 
nano ca Èsavo na-anidassanasappaÔigho na-anÈsavo ceva nano Èsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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22. Sanidassanattika    18. Œsava-Èsavasampayuttaduka 

 105. Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavo ceva 
na-Èsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavaÒceva 
ÈsavasampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavo 
ceva na-Èsavavippayutto ca na-anidassanasappaÔigho na-Èsavo ceva 
na-Èsavavippayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka 

 106. Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ 
paccayÈ nasanidassanasappaÔigho Èsavavippayutto nasÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ 
dhammaÑ paccayÈ na-anidassanasappaÔigho Èsavavippayutto nasÈsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ 
sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ nasanidassanasappaÔigho Èsavavippayutto 
nasÈsavo ca na-anidassanasappaÔigho Èsavavippayutto nasÈsavo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho Èsavavippayutto na-anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ 
dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho Èsavavippayutto na-anÈsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ 
ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
Èsavavippayutto na-anÈsavo ca na-anidassanasappaÔigho Èsavavippayutto 
na-anÈsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.
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22. Sanidassanattika    20-54. SaÒÒojanÈdiduka 

 107. Anidassana-appaÔighaÑ saÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nosaÒÒojano dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
 
 108. Anidassana-appaÔighaÑ ganthaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nogantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Anidassana-appaÔighaÑ oghaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho no-ogho dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 Anidassana-appaÔighaÑ yogaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho noyogo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 109. Anidassana-appaÔighaÑ nÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nonÊvaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 110. Anidassana-appaÔighaÑ parÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho noparÈmÈso dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 
22. Sanidassanattika    55. SÈrammaÓaduka 

 111. Anidassana-appaÔighaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  
. Anidassana-appaÔighaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasÈrammaÓo ca na-anidassanasappaÔigho 
nasÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  

 Anidassana-appaÔighaÑ anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-anÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    56. Cittaduka 

 112. Anidassana-appaÔighaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
nocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
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Anidassana-appaÔighaÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho 
nocitto ca na-anidassanasappaÔigho nocitto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    57. Cetasikaduka 

 113. Anidassana-appaÔighaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nacetasiko ca na-anidassanasappaÔigho nacetasiko 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    58. Cittasampayuttaduka 

 114. Anidassana-appaÔighaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. Anidassana-appaÔighaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nacittasampayutto ca na-anidassanasappaÔigho 
nacittasampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    59. CittasaÑsaÔÔhaduka 

 115. Anidassana-appaÔighaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nacittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nacittasaÑsaÔÔho ca na-anidassanasappaÔigho 
nacittasaÑsaÔÔho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.
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22. Sanidassanattika    60. CittasamuÔÔhÈnaduka 
 116. Anidassana-appaÔighaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    61. Cittasahabh|duka 

 117. Anidassana-appaÔighaÑ cittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nocittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    62. CittÈnuparivattiduka 

 118. Anidassana-appaÔighaÑ cittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    63-65. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnadukÈdi 

 119. Anidassana-appaÔighaÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
 
 120. Anidassana-appaÔighaÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassana-appaÔigho 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ 
cha. 
 
 121. Anidassana-appaÔighaÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassana-appaÔigho 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    66. Ajjhattaduka 

 122. Anidassana-appaÔighaÑ ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  
. Anidassana-appaÔighaÑ ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-ajjhattiko ca na-anidassanasappaÔigho 
na-ajjhattiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha, ÈrammaÓe 
tÊÓi -pa- avigate cha. 
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 AnidassanasappaÔighaÑ bÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nabÈhiro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekÈdasa. 

 
22. Sanidassanattika    67. UpÈdÈduka 

 123. Anidassana-appaÔighaÑ upÈdÈ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho no-upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 AnidassanasappaÔighaÑ no-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho nano-upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ no-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nano-upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 

 AnidassanasappaÔighaÑ no-upÈdÈ ca anidassana-appaÔighaÑ no-upÈdÈ 
ca dhammaÑ paÔicca nasanidassanasappaÔigho nano-upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Cha. HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 
22. Sanidassanattika    68. UpÈdinnaduka 

 124. Anidassana-appaÔighaÑ upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-upÈdinno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-upÈdinno dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-upÈdinno ca na-anidassanasappaÔigho 
na-upÈdinno ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
 
 125. SanidassanasappaÔigho anupÈdinno dhammo 
nasanidassanasappaÔighassa na-anupÈdinnassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe nava. 

 
22. Sanidassanattika    69-82. UpÈdÈnadukÈdi 

 126. Anidassana-appaÔighaÑ upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho no-upÈdÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 
 
 127. Anidassana-appaÔighaÑ kilesaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nokileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
cha.

 



 22. Sanidassanattika  85. DassanenapahÈtabbahetukaduka 283  

22. Sanidassanattika    83. DassanenapahÈtabbaduka 

 128. Anidassana-appaÔighaÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nanadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paccayÈ na-anidassanasappaÔigho nanadassanena pahÈtabbo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paccayÈ nasanidassanasappaÔigho nanadassanena pahÈtabbo ca 
na-anidassanasappaÔigho nanadassanena pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    84. BhÈvanÈyapahÈtabbaduka 

 129. Anidassana-appaÔighaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.  

 Anidassana-appaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nanabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    85. DassanenapahÈtabbahetukaduka 

 130. Anidassana-appaÔighaÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nanadassanena pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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22. Sanidassanattika    86. BhÈvanÈyapahÈtabbahetukaduka 

 131. Anidassana-appaÔighaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    87. Savitakkaduka 

 132. Anidassana-appaÔighaÑ savitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ savitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ savitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasavitakko ca na-anidassanasappaÔigho 
nasavitakko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
 
 133. Anidassana-appaÔighaÑ avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-avitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-avitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-avitakko ca na-anidassanasappaÔigho 
na-avitakko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    88. SavicÈraduka 

 134. Anidassana-appaÔighaÑ savicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-avicÈro ca na-anidassanasappaÔigho na-avicÈro 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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22. Sanidassanattika    89. SappÊtikaduka 

 135. Anidassana-appaÔighaÑ sappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasappÊtiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasappÊtiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ sappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nasappÊtiko ca na-anidassanasappaÔigho 
nasappÊtiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-appÊtiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassanasappaÔigho na-appÊtiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-appÊtiko ca na-anidassanasappaÔigho 
na-appÊtiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    90. PÊtisahagataduka 

 136. Anidassana-appaÔighaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho napÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho napÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  
. Anidassana-appaÔighaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho napÊtisahagato ca na-anidassanasappaÔigho 
napÊtisahagato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanapÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    91. Sukhasahagataduka 

 137. Anidassana-appaÔighaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 
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22. Sanidassanattika    92. UpekkhÈsahagataduka 

 138. Anidassana-appaÔighaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho na-upekkhÈsahagato ca 
na-anidassanasappaÔigho na-upekkhÈsahagato ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nana-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    93. KÈmÈvacaraduka 

 139. Anidassana-appaÔighaÑ kÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nanakÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanakÈmÈvacaro ca na-anidassanasappaÔigho 
nanakÈmÈvacaro ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    94. R|pÈvacaraduka 

 140. Anidassana-appaÔighaÑ r|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    95. Ar|pÈvacaraduka 

 141. Anidassana-appaÔighaÑ ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha.
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 Anidassana-appaÔighaÑ na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nana-ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    96. PariyÈpannaduka 

 142. Anidassana-appaÔighaÑ pariyÈpannaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho napariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 Anidassana-appaÔighaÑ apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-apariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-apariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-apariyÈpanno ca na-anidassanasappaÔigho 
na-apariyÈpanno ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    97. NiyyÈnikaduka 

 143. Anidassana-appaÔighaÑ niyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho naniyyÈniko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 
 Anidassana-appaÔighaÑ aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho na-aniyyÈniko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    98. Niyataduka 

 144. Anidassana-appaÔighaÑ niyataÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho naniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
cha. 
 Anidassana-appaÔighaÑ aniyataÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho na-aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    99. Sa-uttaraduka 

 145. Anidassana-appaÔighaÑ sa-uttaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho nasa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 Anidassana-appaÔighaÑ anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 
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22. Sanidassanattika    100. SaraÓaduka 

 146. Anidassana-appaÔighaÑ saraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ araÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. (SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 147. SanidassanasappaÔigho araÓo dhammo nasanidassanasappaÔighassa 
na-araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈrassa anulomampi paccanÊyampi 
anulomapaccanÊyampi paccanÊyÈnulomampi gaÓitaÑ, evaÑ gaÓetabbaÑ.) 

 
 

DhammÈnulomapaccanÊye TikadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 

 



 

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammÈnulomapaccanÊya 
 

TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. VedanÈttika 

 1. KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca.  

 AkusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. AkusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
AkusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasukhÈya 
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vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ sukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ terasa, ÈrammaÓe nava -pa- avigate terasa. 
 

PaccanÊya-nahetu na-ÈrammaÓa 

 2. AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. 
TÊÓi. 
 
 3. KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . KusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
na-ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
na-ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ.  . AbyÈkataÑ sukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto 
ca na-akusalo nasukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
na-ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi. 
 
 4. NahetuyÈ tÊÓi, na-ÈrammaÓe nava, na-adhipatiyÈ terasa -pa- novigate 
nava.  

 HetupaccayÈ na-ÈrammaÓe nava. 

 NahetupaccayÈ ÈrammaÓe tÊÓi. 
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 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 
 5. Kusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo nakusalassa 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo 
-pa-. 

 ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. (PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

Akusalapada-hetu 

 6. AkusalaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-.  . AkusalaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe cha -pa- avigate aÔÔha. 

 
AbyÈkatapada-paccanÊya 

 7. AbyÈkataÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
nakusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-akusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca na-akusalo 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  

 NahetuyÈ tÊÓi. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 8. KusalaÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ terasa. (Sabbattha vitthÈro.) 
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1. Kusalattika    2. VipÈkattika 

 9. AbyÈkataÑ vipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo navipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 10. KusalaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nakusalo 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca na-akusalo navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nakusalo navipÈkadhammadhammo ca na-akusalo navipÈkadhammadhammo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca na-akusalo 
navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nakusalo navipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nakusalo navipÈkadhammadhammo ca na-akusalo navipÈkadhammadhammo 
ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3). HetuyÈ cha. 
 
 11. AbyÈkataÑ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nakusalo 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo ca na-akusalo 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    3. UpÈdinnattika 

 12. AbyÈkataÑ upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo na-upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ upÈdinnupÈdÈniyaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo na-upÈdinnupÈdÈniyo ca na-akusalo 
na-upÈdinnupÈdÈniyo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 13. Kusalo anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo nakusalassa 
na-anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
Kusalo
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anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo na-akusalassa na-anupÈdinnupÈdÈniyassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Kusalo anupÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo nakusalassa na-anupÈdinnupÈdÈniyassa ca na-akusalassa 
na-anupÈdinnupÈdÈniyassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
TÊÓi. 

 Akusale tÊÓi. AbyÈkataÑ anupÈdinnupÈdÈniye tÊÓiyeva -pa-. 
 
 14. KusalaÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ 
cha. 

 
1. Kusalattika    4. SaÑkiliÔÔhattika 

 15. AkusalaÑ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ na-akusalo 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca na-abyÈkato na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ 
dhammaÑ paccayÈ na-akusalo na-asaÑkiliÔÔhasaÑkileko ca na-abyÈkato 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
AbyÈkataÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ nakusalo 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca na-akusalo na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. HetuyÈ cha. 
 
 16. KusalaÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 AbyÈkataÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ 
cha.  

 
1. Kusalattika    5. Vitakkattika 

 17. KusalaÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 
(Kusale paÒca. Akusale paÒca. AbyÈkate tÊÓi.) 

 KusalaÑ avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 KusalaÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    6. PÊtittika 

 18. KusalaÑ pÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo napÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  . HetuyÈ terasa. 

 KusalaÑ sukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  . HetuyÈ terasa. 

 KusalaÑ upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca.  . HetuyÈ terasa. 

 
1. Kusalattika    7. Dassanattika 

 19. AkusalaÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 AbyÈkataÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paccayÈ na-abyÈkato nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    8. Dassanahetuttika 

 20. AkusalaÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-akusalo nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 AkusalaÑ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 AkusalaÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca nakusalo nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paccayÈ na-abyÈkato nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    9. ŒcayagÈmittika 

 21. KusalaÑ ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 KusalaÑ apacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-apacayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ nevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-abyÈkato nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    10. Sekkhattika 

 22. KusalaÑ sekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo nasekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (Dve m|lÈni.) . HetuyÈ cha. 
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 AbyÈkataÑ asekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-asekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ nevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato 
nanevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    11. Parittattika 

 23. AbyÈkataÑ parittaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo naparitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ mahaggataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo namahaggato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 KusalaÑ appamÈÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-appamÈÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    12. ParittÈrammaÓattika 

 24. KusalaÑ parittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
naparittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 KusalaÑ mahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
namahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 KusalaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    13. HÊnattika 

 25. AkusalaÑ hÊnaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo nahÊno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ majjhimaÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato namajjhimo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 KusalaÑ paÓÊtaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo napaÓÊto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.
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1. Kusalattika    14. Micchattaniyattattika 

 26. AkusalaÑ micchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ sammattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AbyÈkataÑ aniyataÑ dhammaÑ paccayÈ na-abyÈkato na-aniyato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    15. MaggÈrammaÓattika 

 27. KusalaÑ maggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
namaggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 KusalaÑ maggahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo namaggahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 KusalaÑ maggÈdhipatiÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo namaggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    16. Uppannattika 

 28. Kusalo anuppanno dhammo nakusalassa na-anuppannassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. (UppÈdÊ 
anuppannasadisaÑ.) 

 
1. Kusalattika    17. AtÊtattika 

 29. Kusalo atÊto dhammo nakusalassa na-atÊtassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  

 ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. (AnÈgataÑ atÊtasadisaÑ.) 
 

1. Kusalattika    18. AtÊtÈrammaÓattika 

 30. KusalaÑ atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-atÊtÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
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 KusalaÑ anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 KusalaÑ paccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
napaccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Kusalattika    20-19. Ajjhattattikadvaya 

 31. Kusalo ajjhatto dhammo na-ajjhattassa nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. 

 Kusalo bahiddhÈ dhammo nabahiddhÈ nakusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. 
 
 32. KusalaÑ ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 KusalaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Kusalattika    21. Sanidassanattika 

 33. AbyÈkato sanidassanasappaÔigho dhammo na-abyÈkatassa 
nasanidassanasappaÔighassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  

 ŒrammaÓe cha. (TÊÓi veditakaÑ kÈtabbaÑ.) 
 
 34. AbyÈkataÑ anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anidassanasappaÔigho ca na-akusalo na-anidassanasappaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 35. KusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . KusalaÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
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hetupaccayÈ.  . KusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anidassana-appaÔigho ca na-akusalo na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AkusalaÑ anidassana-appaÔighaÑ 
dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anidassana-appaÔigho ca na-akusalo 
na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AbyÈkataÑ anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca na-akusalo 
na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AbyÈkataÑ 
anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anidassana-appaÔigho 
ca na-akusalo na-anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 KusalaÑ anidassana-appaÔighaÒca abyÈkataÑ anidassana-appaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AkusalaÑ anidassana-appaÔighaÒca abyÈkataÑ anidassana-appaÔighaÒca 
dhammaÑ paÔicca nakusalo na-anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. HetuyÈ pannarasa. 

 
2. VedanÈttika    1. Kusalattika 

 36. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nadukkhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya 
sampayutto nakusalo ca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto 
nakusalo ca dhammÈ uppajjanti  
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hetupaccayÈ.  . SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya 
vedanÈya sampayutto nakusalo ca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto 
nakusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . SukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhÈya vedanÈya sampayutto 
nakusalo ca nadukkhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. Satta. 

 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Satta. HetuyÈ cuddasa. 
 
 37. SukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhÈya vedanÈya sampayutto na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
Satta. 

 DukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nadukkhÈya vedanÈya sampayutto na-akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Satta. 

 AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ akusalaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto na-akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Satta. (EkavÊsati paÒhÈ.) 
 
 38. SukhÈya vedanÈya sampayutto abyÈkato dhammo nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa na-abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) 

 ŒrammaÓe ekavÊsati. (DukkhÈya vedanÈya sampayutta-abyÈkatam|laÑ 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutta-abyÈkatam|lampi kÈtabbaÑ.) 

 
3. VipÈkattika    1. Kusalattika 

 39. VipÈkadhammadhammaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi.
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 VipÈkadhammadhammaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
navipÈkadhammadhammo na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo na-abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
4. UpÈdinnattika    1. Kusalattika 

 40. AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-upÈdinnupÈdÈniyo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AnupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
HetuyÈ cha. 

 AnupÈdinnupÈdÈniyaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-upÈdinnupÈdÈniyo na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 UpÈdinnupÈdÈniyaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-upÈdinnupÈdÈniyo na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
paÒca. 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. Kusalattika 

 41. AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
HetuyÈ cha. 

 SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ cha -pa- avigate cha. 

 
6. Vitakkattika    1. Kusalattika 

 42. SavitakkasavicÈraÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 AvitakkavicÈramattaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-avitakkavicÈramatto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
pannarasa. 

 SavitakkasavicÈraÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasavitakkasavicÈro 
na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
7. PÊtittika    1. Kusalattika 

 43. PÊtisahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca napÊtisahagato nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 SukhasahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca nasukhasahagato nakusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 UpekkhÈsahagataÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta.  . (VedanÈttikasadisaÑ. 
SaÑkhittaÑ.) 

 
22. Sanidassanattika    1. Kusalattika 

 44. Anidassana-appaÔighaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ kusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakusalo ca na-anidassanasappaÔigho nakusalo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ akusalaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nakusalo ca na-anidassanasappaÔigho na-akusalo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ cha -pa- avigate 
cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho na-abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Anidassana-appaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
na-anidassanasappaÔigho na-abyÈkato dhammo uppajjati 
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hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho na-abyÈkato ca na-anidassanasappaÔigho 
na-abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate 
tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    2. VedanÈttika 

 45. Anidassana-appaÔighaÑ sukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho nasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ dukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassana-appaÔigho nadukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca na-anidassana-appaÔigho na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    3. VipÈkattika 

 46. Anidassana-appaÔighaÑ vipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho navipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ vipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho navipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    4. UpÈdinnattika 

 47. Anidassana-appaÔighaÑ upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 SanidassanasappaÔigho anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
nasanidassanasappaÔighassa na-anupÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  
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(SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe nava, anantare tÊÓi -pa- upanissaye purejÈte nava 
-pa- avigate nava. 

 Anidassana-appaÔighaÑ anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.  

 
22. Sanidassanattika    5. SaÑkiliÔÔhattika 

 48. Anidassana-appaÔighaÑ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nasanidassanasappaÔigho na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Anidassana-appaÔighaÑ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    6. Vitakkattika 

 49. Anidassana-appaÔighaÑ savitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nasavitakkasavicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Anidassana-appaÔighaÑ avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.  

 Anidassana-appaÔighaÑ avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
nasanidassanasappaÔigho na-avitakka-avicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    21. AjjhattÈrammaÓattika 

 50. Anidassana-appaÔighaÑ ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho na-ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
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 Anidassana-appaÔighaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-anidassana-appaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Anidassana-appaÔighaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-.  . Anidassana-appaÔighaÑ bahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasanidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo ca 
na-anidassanasappaÔigho nabahiddhÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha -pa- avigate cha. (PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
 

DhammÈnulomapaccanÊye TikatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammÈnulomapaccanÊya 
 

DukadukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. Sahetukaduka 

 1. HetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ sahetukaÒca nahetuÑ 
sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi, ÈrammaÓe ekaÑ -pa- avigate 
paÒca. 
 
 2. NahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu nasahetuko 
dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . NahetuyÈ ekaÑ, 
na-ÈrammaÓe tÊÓi -pa- novigate tÊÓi. 

 (SahajÈtavÈrampi -pa- NampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 
 

Hetu-ÈrammaÓa 

 3. Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. (1) 

 Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko dhammo nanahetussa 
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nasahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Hetu sahetuko 
dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 Nahetu sahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu sahetuko dhammo nahetussa 
nasahetukassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu sahetuko 
dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) (SaÑkhittaÑ.) 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe cha, adhipatiyÈ dve -pa- avigate paÒca. 
(PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 4. HetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ cattÈri. 

 
1. Hetuduka    2. Hetusampayuttaduka 

 5. HetuÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahetusampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SahetukasadisaÑ.) 

 HetuÑ hetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahetuvippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 NahetuÑ hetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cattÈri. 

 
1. Hetuduka    3-5. HetusahetukadukÈdi 

 6. HetuÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu nahetu ceva 
na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ.  
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 7. HetuÑ hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 NahetuÑ hetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nahetu vippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 
 
 8. NahetuÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahetu 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ adhipatiyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ nahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahetu 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
1. Hetuduka    6-12. C|Äantaraduka 

 9. Nahetu appaccayo dhammo nanahetussa na-appaccayassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo -pa-.  . Nahetu appaccayo dhammo nahetussa 
na-appaccayassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu 
appaccayo dhammo nahetussa na-appaccayassa ca nanahetussa 
na-appaccayassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo -pa-. 
(Asa~khataÑ appaccayasadisaÑ.) 
 
 10. Nahetu sanidassano dhammo nanahetussa nasanidassanassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu sanidassano dhammo 
nahetussa nasanidassanassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
Nahetu sanidassano dhammo nahetussa nasanidassanassa ca nanahetussa 
nasanidassanassa ca dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe 
tÊÓi. 

 HetuÑ anidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-anidassano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 11. NahetuÑ sappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 HetuÑ appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 12. NahetuÑ r|piÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu nar|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ ar|piÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-ar|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 13. NahetuÑ lokiyaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu nalokiyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nalokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ lokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ lokuttaraÒca nahetuÑ 
lokuttaraÒca dhammaÑ paÔicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 14. HetuÑ kenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nakenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 HetuÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nanakenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Hetuduka    13. Œsavagocchaka 

 15. HetuÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 HetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu nano-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 16. NahetuÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu nasÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-anÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 17. HetuÑ ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.
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 HetuÑ ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu na-Èsavavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 18. HetuÑ ÈsavaÒceva sÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu na-Èsavo 
ceva na-anÈsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 HetuÑ sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
na-anÈsavo ceva nano ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
paÒca. 
 
 19. HetuÑ ÈsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ ÈsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nanahetu na-Èsavavippayutto ceva nano-Èsavo ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 20. NahetuÑ ÈsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu 
Èsavavippayutto nasÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (LokiyasadisaÑ.) 

 HetuÑ ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
Èsavavippayutto na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu Èsavavippayutto 
na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ ÈsavavippayuttaÑ 
anÈsavaÒca nahetuÑ ÈsavavippayuttaÑ anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu Èsavavippayutto na-anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    19. SaÒÒojanÈdigocchaka 

 21. HetuÑ saÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nosaÒÒojano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 22. HetuÑ ganthaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nogantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
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 23. HetuÑ oghaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu no-ogho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 24. HetuÑ yogaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu noyogo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 25. HetuÑ nÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nonÊvaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 26. NahetuÑ parÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu noparÈmÈso 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    54. Mahantaraduka 

 27. HetuÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-ÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 28. NahetuÑ cittaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu nocitto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 HetuÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nanocitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 29. HetuÑ cetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nacetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu na-acetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 30. HetuÑ cittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ cittavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nacittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 31. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nacittasaÑsaÔÔho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ cittavisaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nacittavisaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 32. HetuÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nanocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 33. HetuÑ cittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nocittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nanocittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 34. HetuÑ cittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nocittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nanocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ tÊÓi. 

 35. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 36. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
nanahetu nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 37. HetuÑ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nanahetu nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  

 HetuyÈ tÊÓi. (SaÑkhittaÑ. Nayavasena vitthÈretabbaÑ.) 
 

1. Hetuduka    82. DassanenapahÈtabbadukÈdi 

 38. HetuÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu 
nanadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓimeva. 
  
 39. HetuÑ dassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nanahetu 
nanadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 
1. Hetuduka    99. SaraÓaduka 

 40. HetuÑ saraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nasaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ saraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nasaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuÑ saraÓaÒca nahetuÑ 
saraÓaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu nasaraÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ araÓaÑ dhammaÑ paccayÈ nanahetu na-araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ araÓaÑ dhammaÑ paccayÈ nahetu 
na-araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ araÓaÑ dhammaÑ 
paccayÈ nahetu na-araÓo ca nanahetu na-araÓo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
2. Sahetukaduka    1. Hetuduka 

 41. SahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasahetuko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 AhetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cha. 

 SahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
3. Hetusampayuttaduka    1. Hetuduka 

 42. HetusampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetusampayutto 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 HetuvippayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cha. 

 HetusampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetuvippayutto 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
4. Hetusahetukaduka    1. Hetuduka 

 43. HetuÒceva sahetukaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
na-ahetuko ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 SahetukaÒceva na ca hetuÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ahetuko 
ceva nana ca hetu nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
5. Hetuhetusampayuttaduka    1. Hetuduka 

 44. HetuÒceva hetusampayuttaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ceva 
nahetuvippayutto ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 HetusampayuttaÒceva na ca hetuÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetuvippayutto ceva nana ca hetu nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
7-13. C|Äantaraduka    1. Hetuduka 

 45. SappaccayaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-appaccayo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
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 SappaccayaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-appaccayo nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (Sa~khataÑ 
sappaccayasadisaÑ.) 
 
 46. AnidassanaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anidassano nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AnidassanaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasanidassano nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 47. AppaÔighaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-appaÔigho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AppaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasappaÔigho nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 48. Ar|piÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 R|piÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nar|pÊ nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. 

 Ar|piÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÊ nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 49. LokiyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 LokuttaraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cattÈri. 

 LokiyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nalokuttaro nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 LokuttaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nalokiyo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 
 
 50. Kenaci viÒÒeyyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanakenaci viÒÒeyyo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 Kenaci viÒÒeyyaÑ hetuÒca nakenaci viÒÒeyyaÑ hetuÒca dhammaÑ 
paÔicca nakenaci viÒÒeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
nava. 

 Kenaci viÒÒeyyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nakenaci viÒÒeyyo 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
14. Œsavaduka    1. Hetuduka 

 51. ŒsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 No-ÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 ŒsavaÑ hetuÒca no-ÈsavaÑ hetuÒca dhammaÑ paÔicca no-Èsavo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (Sabbattha paÒca.) 

 No-ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nano-Èsavo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
15. SÈsavaduka    1. Hetuduka 

 52. SÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 AnÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cattÈri. (LokiyadukasadisaÑ.) 

 
16. Œsavasampayuttaduka    1. Hetuduka 

 53. ŒsavasampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 ŒsavavippayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavavippayutto nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 ŒsavasampayuttaÑ hetuÒca ÈsavavippayuttaÑ hetuÒca dhammaÑ 
paÔicca na-Èsavasampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . 
HetuyÈ nava. 

 ŒsavasampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 ŒsavavippayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavasampayutto 
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 
17. ŒsavasÈsavaduka    1. Hetuduka 

 54. ŒsavaÒceva sÈsavaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-anÈsavo ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 SÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva 
na-anÈsavo ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 ŒsavaÒceva sÈsavaÑ hetuÒca sÈsavaÒceva no ca ÈsavaÑ hetuÒca 
dhammaÑ paÔicca na-Èsavo ceva na-anÈsavo ca nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 

 ŒsavaÒceva sÈsavaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈsavo ceva 
nano-Èsavo ca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca.  .  

 
18. Œsava-Èsavasampayuttaduka    1. Hetuduka 

 55. ŒsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-Èsavo 
ceva na-Èsavavippayutto ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 ŒsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavo ceva na-Èsavavippayutto ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 ŒsavaÒceva ÈsavasampayuttaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 ŒsavasampayuttaÒceva no ca ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
na-Èsavavippayutto ceva nano ca Èsavo nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cattÈri. 

 
19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka    1. Hetuduka 

 56. ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto na-anÈsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.
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 ŒsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
na-anÈsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. HetuyÈ cattÈri. 

 ŒsavavippayuttaÑ sÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto na-anÈsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ŒsavavippayuttaÑ anÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
nasÈsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
20. SaÒÒojanagocchakÈdi    1. Hetuduka 

 57. SaÒÒojanaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nosaÒÒojano nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 58. GanthaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nogantho nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. 
 
 59. OghaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca no-ogho nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  
 
 60. YogaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca noyogo nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  
 
 61. NÊvaraÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nonÊvaraÓo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. 
 
 62. NoparÈmÈsaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanoparÈmÈso nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
55. Mahantaraduka    1. Hetuduka 

 63. SÈrammaÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasÈrammaÓo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 SÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anÈrammaÓo nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AnÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca na-anÈrammaÓo nanahetu  
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dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SÈrammaÓaÑ nahetuÒca anÈrammaÓaÑ 
nahetuÒca dhammaÑ paÔicca na-anÈrammaÓo nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 64. NocittaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nanocitto nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 CittaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nocitto nanahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 65. CetasikaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nacetasiko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 CetasikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-acetasiko nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 66. CittasampayuttaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nacittasampayutto 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 67. CittasaÑsaÔÔhaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nacittasaÑsaÔÔho nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 68. CittasamuÔÔhÈnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nocittasamuÔÔhÈno 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 69. CittasahabhuÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nocittasahabh| nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 70. CittÈnuparivattiÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nocittÈnuparivattÊ 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 71. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 72. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi.
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 73. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 74. BÈhiraÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nabÈhiro nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 AjjhattikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-ajjhattiko nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 75. No-upÈdÈ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nano-upÈdÈ nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 UpÈdÈ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈ nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 76. UpÈdinnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AnupÈdinnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ ekaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 UpÈdinnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-anupÈdinno nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 AnupÈdinnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-upÈdinno nanahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 

 
69. UpÈdÈnagocchakÈdi    1. Hetuduka 

 77. UpÈdÈnaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca no-upÈdÈno nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 78. KilesaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nokileso nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. 
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83. PiÔÔhiduka    1. Hetuduka 

 79. Dassanena pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 Dassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nanadassanena 
pahÈtabbo nanahetu dhammo hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 
 
 80. BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . NabhÈvanÈya 
pahÈtabbaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 BhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nanabhÈvanÈya 
pahÈtabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 
 
 81. Dassanena pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nanadassanena pahÈtabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi.  . (Sabbattha paÒhe saÑkhittaÑ.) 

 Dassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
nanadassanena pahÈtabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
(SaÑkhittaÑ.) 
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100. SaraÓaduka    1. HetudukÈdi 

 82. SaraÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 AraÓaÑ hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 SaraÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 AraÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nanahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 
 
 83. SaraÓaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 AraÓaÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 

 SaraÓaÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 AraÓaÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 
 
 84. SaraÓaÑ hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . AraÓaÑ 
hetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetusampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. (SahetukadukasadisaÑ.) 
 
 85. SaraÓaÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca na-araÓo nahetu 
ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 AraÓaÑ hetuÒceva sahetukaÒca dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu 
ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. HetuyÈ dve. 

 SaraÓaÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo 
na-ahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 AraÓaÑ sahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
na-ahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . 
HetuyÈ dve. 
 
 86. SaraÓaÑ hetuÒceva hetusampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca na-araÓo 
nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(HetusahetukadukasadisaÑ.) 
 
 87. SaraÓaÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 AraÓaÑ nahetuÑ sahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu 
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 

 AraÓaÑ nahetuÑ ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nahetu 
na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    7. C|Äantaraduka 

 88. AraÓo appaccayo dhammo nasaraÓassa na-appaccayassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
 
 89. AraÓo asa~khato dhammo nasaraÓassa na-asa~khatassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
 
 90. AraÓo sanidassano dhammo na-araÓassa nasanidassanassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . AraÓo sanidassano dhammo 
nasaraÓassa nasanidassanassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    14. Œsavagocchaka 

 91. SaraÓaÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . SaraÓaÑ ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo 
no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . SaraÓaÑ ÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca nasaraÓo no-Èsavo ca na-araÓo no-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. 
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 SaraÓaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca na-araÓo nano-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 92. AraÓaÑ sÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo nasÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 AraÓaÑ anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-anÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (Etena upÈyena sabbattha 
vitthÈretabbaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    55. Mahantaraduka 

 93. SaraÓaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo nasÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . AraÓaÑ sÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasaraÓo nasÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    83. PiÔÔhiduka 

 94. SaraÓaÑ dassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 AraÓaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ na-araÓo 
nanadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 95. AraÓaÑ sa-uttaraÑ dhammaÑ paccayÈ nasaraÓo nasa-uttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 AraÓaÑ anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca nasaraÓo na-anuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 

DhammÈnulomapaccanÊye DukadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

AnulomapaccanÊyapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊyÈnuloma 
 

TikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. PaÔiccavÈra 
 

Paccayacatukka-hetu-ÈrammaÓa 

 1. NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. AkusalaÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ -pa- dve 
khandhe paÔicca dve khandhÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. VipÈkÈbyÈkataÑ kiriyÈbyÈkataÑ ekaÑ 
khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa-.  . 
NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo ca abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo ca abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo ca abyÈkato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo ca abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca.
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 NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÒca na-abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca akusalo ca abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca 
dhammaÑ paÔicca kusalo ca abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 NakusalaÒca na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
 
 2. NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. Dve. 

 Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca kusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ.  . Na-akusalaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. Dve. 

 Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca kusalo dhammo uppajjati 
ÈrammaÓapaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. Dve. 

 NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca kusalo dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. EkaÑ. 

 NakusalaÒca na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo 
uppajjati ÈrammaÓapaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa, ÈrammaÓe nava, 
adhipatiyÈ aÔÔhÈrasa -pa- avigate aÔÔhÈrasa. 

 
PaccanÊya-nahetu na-ÈrammaÓa 

 3. NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. NakusalaÒca na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. 
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 4. NakusalaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato dhammo uppajjati 
na-ÈrammaÓapaccayÈ -pa-. NakusalaÒca na-akusalaÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato dhammo uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 5. NahetuyÈ cha, na-ÈrammaÓe cha, na-adhipatiyÈ aÔÔhÈrasa -pa- 
novigate cha. 

 HetupaccayÈ na-ÈrammaÓe cha. (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetupaccayÈ ÈrammaÓe cha. (SaÑkhittaÑ.) 

(SahajÈtavÈro PaÔiccavÈrasadiso.) 
 

1. Kusalattika    3. PaccayavÈra 

 6. NakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo ca abyÈkato ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo 
ca abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-abyÈkataÑ dhammaÑ paccayÈ abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NakusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paccayÈ. TÊÓi. 

 Na-akusalaÒca na-abyÈkataÒca dhammaÑ paccayÈ. TÊÓi. NakusalaÒca 
na-akusalaÒca dhammaÑ paccayÈ kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
PaÒca. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ chabbÊsati, ÈrammaÓe terasa -pa- avigate 
chabbÊsati. 

 SaÑsaÔÔhavÈre hetuyÈ nava -pa- avigate nava. (SaÑkhittaÑ.) 
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1. Kusalattika    7. PaÒhÈvÈra 

 7. Nakusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Nakusalo dhammo abyÈkatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Nakusalo dhammo akusalassa ca abyÈkatassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo. TÊÓi. 

 Na-akusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. 
TÊÓi. 

 Na-abyÈkato dhammo abyÈkatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. 
PaÒca. 

 Nakusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ akusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Na-akusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ kusalassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ abyÈkatassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. EkaÑ. 

 
ŒrammaÓa 

 8. Nakusalo dhammo kusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. 

 Na-akusalo dhammo akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. 

 Na-abyÈkato dhammo abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. 

 Nakusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nakusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ 
akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nakusalo ca 
na-abyÈkato ca dhammÈ abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. 

 Na-akusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Na-akusalo ca na-abyÈkato ca dhammÈ 
akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Na-akusalo ca 
na-abyÈkato ca dhammÈ abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi.
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 Nakusalo ca na-akusalo ca dhammÈ kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 9. HetuyÈ aÔÔhÈrasa, ÈrammaÓe aÔÔhÈrasa, adhipatiyÈ tevÊsa -pa- avigate 
dvÈvÊsa. (PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
2. VedanÈttika    1. PaÔiccavÈra 

 10. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca sukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca dukkhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (3)  

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca dukkhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NadukkhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca sukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (3) 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca sukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca dukkhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) . 
HetuyÈ ekavÊsa, adhipatiyÈ ekavÊsa -pa- avigate ekavÊsa. 

 
3. VipÈkattika    1. PaÔiccavÈra 

 11. NavipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca vipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NavipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca vipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca vipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca vipÈko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. PaÒca.  . HetuyÈ dvÈvÊsa. 

 
4. UpÈdinnattika    1. PaÔiccavÈra 

 12. Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca anupÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca anupÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-upÈdinnupÈdÈniyaÒca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÒca dhammaÑ 
paÔicca anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÒca na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÒca dhammaÑ 
paÔicca upÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-upÈdinnupÈdÈniyaÒca na-anupÈdinnupÈdÈniyaÒca dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ 
aÔÔhÈrasa. 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. PaÔiccavÈra 

 13. NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 Na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca 
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asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. HetuyÈ 
aÔÔhÈrasa. 

6. Vitakkattika    1. PaÔiccavÈra 

 14. NasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca savitakkasavicÈro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca avitakka-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca avitakkavicÈramatto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca avitakka-avicÈro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Satta.  . HetuyÈ ek|napaÒÒÈsa. 

7. PÊtittika    1. PaÔiccavÈra 

 15. NapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca pÊtisahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. CattÈri. 

 NasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca sukhasahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. CattÈri. 

 Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
pÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. CattÈri.  . HetuyÈ aÔÔhavÊsa. 

8. Dassanattika    1. PaÔiccavÈra 

 16. Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca bhÈvanÈya pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca bhÈvanÈya 
pahÈtabbo ca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 



334 DhammapaccanÊyÈnuloma TikapaÔÔhÈnapÈÄi 

 NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena 
pahÈtabbo ca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca 
nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ 
aÔÔhÈrasa. 

 
9. Dassanahetuttika    1. PaÔiccavÈra 

 17. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ chabbÊsa. 

 
10. ŒcayagÈmittika    1. PaÔiccavÈra 

 18. Na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca apacayagÈmÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 
11. Sekkhattika    1. PaÔiccavÈra 

 19. NasekkhaÑ dhammaÑ paÔicca asekkho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 
12-16. ParittattikÈdi    1. PaÔiccavÈra 

 20. NaparittaÑ dhammaÑ paÔicca paritto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ dvÈvÊsa. 
 
 21. NaparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca parittÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 
 
 22. NahÊnaÑ dhammaÑ paÔicca majjhimo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ aÔÔhÈrasa.
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 23. NamicchattaniyataÑ dhammaÑ paÔicca sammattaniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 
 
 24. NamaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca maggahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dasa1. 

 
17. Uppannattika    7. PaÒhÈvÈra 

 25. Na-anuppanno dhammo uppannassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Na-uppÈdÊ dhammo uppannassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Na-anuppanno ca na-uppÈdÊ ca dhammÈ uppannassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. HetuyÈ tÊÓi. 

 
18-19. AtÊtattikadvaya    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 26. Na-atÊto dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Na-anÈgato dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . Na-atÊto ca na-anÈgato ca dhammÈ paccuppannassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 27. Na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca atÊtÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-atÊtÈrammaÓaÑ 
dhammaÑ paÔicca paccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 Na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca atÊtÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
paccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NapaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca paccuppannÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NapaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca atÊtÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NapaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca anÈgatÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ sattarasa. 

 
20-21. Ajjhattattikadvaya    1. PaÔiccavÈra 

 28. Na-ajjhattaÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HetuyÈ aÔÔha? 
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 NabahiddhÈ dhammaÑ paÔicca ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. HetuyÈ dve. 
 
 29. Na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca ajjhattÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-ajjhattÈrammaÓaÒca nabahiddhÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca 
ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    1. PaÔiccavÈra 

 30. NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca anidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho ca 
anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca anidassanasappaÔigho ca 
anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho ca 
anidassanasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho ca 
anidassanasappaÔigho ca anidassana-appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca anidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta.  . HetuyÈ paÒcatiÑsa. (PaÒhÈvÈrampi 
vitthÈretabbaÑ.) 
 

 
DhammapaccanÊyÈnulome TikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1-6. Hetugocchaka    1. PaÔiccavÈra 

 1. NahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu ca nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 NanahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NanahetuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NanahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu ca nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 

 NahetuÒca nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NahetuÒca nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÒca nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca hetu ca 
nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ nava, 
ÈrammaÓe nava -pa- avigate nava. 

(SahajÈtavÈrampi -pa- PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 
 
 2. NasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko ca ahetuko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 Na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko ca ahetuko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasahetukaÒca na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÒca na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÒca na-ahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca sahetuko ca ahetuko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 3. NahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetusampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 4. NahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca hetu ceva sahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 5. NahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca hetu ceva 
hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 6. NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
7-13. C|Äantaraduka 

 7. Na-appaccayaÑ dhammaÑ paÔicca sappaccayo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 8. Na-asa~khataÑ dhammaÑ paÔicca sa~khato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 9. NasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca sanidassano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca anidassano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca sanidassano ca 
anidassano ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 Nasanidassano dhammo sanidassanassa dhammassa hetupaccayena 
paccayo.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Nasanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . Na-anidassano dhammo anidassanassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  
 
 10. NasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho ca 
appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho ca 
appaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasappaÔighaÒca na-appaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca sappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 11. Nar|piÑ dhammaÑ paÔicca r|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ nava. 
 
 12. NalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca lokuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo ca lokuttaro ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NalokuttaraÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(1) 

 NalokiyaÒca nalokuttaraÒca dhammaÑ paÔicca lokiyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) HetuyÈ paÒca. 
 
 13. Nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca kenaci viÒÒeyyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
14-19. Œsavagocchaka 

 14. Na-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  .  
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Na-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavo ca no-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavo ca no-Èsavo ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-ÈsavaÒca nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 15. NasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo ca anÈsavo ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 Na-anÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. 

 NasÈsavaÒca na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca sÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ paÒca. 
 
 16. Na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 17. Na-ÈsavaÒceva anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca Èsavo ceva sÈsavo ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 18. Na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca Èsavo 
ceva Èsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 19. ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca Èsavavippayutto 
sÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
20-54. SaÒÒojanÈdichagocchaka 

 20. NasaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca saÒÒojano dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ -pa-. 

 NaganthaÑ dhammaÑ paÔicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ 
-pa-.
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 Na-oghaÑ dhammaÑ paÔicca ogho dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 NayogaÑ dhammaÑ paÔicca yogo dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 NanÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca nÊvaraÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  
 
 21. NaparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca parÈmÈso dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  

 
55-68. Mahantaraduka 

 22. NasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca sÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca anÈrammaÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca sÈrammaÓo ca 
anÈrammaÓo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca anÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NasÈrammaÓaÒca na-anÈrammaÓaÒca dhammaÑ paÔicca sÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 23. NacittaÑ dhammaÑ paÔicca citto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NacittaÑ dhammaÑ paÔicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NacittaÑ dhammaÑ paÔicca citto ca nocitto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanocittaÑ dhammaÑ paÔicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. 

 NacittaÒca nanocittaÒca dhammaÑ paÔicca nocitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 24. NacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca cetasiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca acetasiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca cetasiko ca acetasiko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 25. NacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca cittasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3) 
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 NacittavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca cittavippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittavippayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. (3)  
 NacittasampayuttaÒca nacittavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 26. NacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca cittasaÑsaÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittavisaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasaÑsaÔÔhaÑ 
dhammaÑ paÔicca cittasaÑsaÔÔho ca cittavisaÑsaÔÔho ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 27. NacittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca cittasamuÔÔhÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasamuÔÔhÈnaÑ 
dhammaÑ paÔicca cittasamuÔÔhÈno ca nocittasamuÔÔhÈno ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 28. NacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca cittasahabh| dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nocittasahabh| dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca cittasahabh| 
ca nocittasahabh| ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 29. NacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca cittÈnuparivattÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NacittÈnuparivattiÑ 
dhammaÑ paÔicca cittÈnuparivattÊ ca nocittÈnuparivattÊ ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 30. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 31. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
nava. 
 
 32. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ nava.
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 33. Na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca ajjhattiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca bÈhiro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 

 Na-ajjhattikaÒca nabÈhiraÒca dhammaÑ paÔicca ajjhattiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 34. Na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ paÒca. 
 
 35. Na-upÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca anupÈdinno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
69-74. UpÈdÈnagocchaka 

 36. Na-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca upÈdÈno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 

 
75-82. Kilesagocchaka 

 37. NakilesaÑ dhammaÑ paÔicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 
83-99. PiÔÔhiduka 

 38. Nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena pahÈtabbo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena pahÈtabbo ca 
nadassanena pahÈtabbo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbaÒca nanadassanena pahÈtabbaÒca dhammaÑ 
paÔicca nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . 
HetuyÈ paÒca. 

 
 39. NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
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 40. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca dassanena 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 41. NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca bhÈvanÈya 
pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 42. NasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca savitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca avitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca savitakko ca avitakko ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca avitakko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca savitakko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca savitakko ca 
avitakko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 NasavitakkaÒca na-avitakkaÒca dhammaÑ paÔicca savitakko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasavitakkaÒca na-avitakkaÒca dhammaÑ paÔicca 
avitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasavitakkaÒca na-avitakkaÒca 
dhammaÑ paÔicca savitakko ca avitakko ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
(3). HetuyÈ nava. 
 
 43. NasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca savicÈro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 44. NasappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca sappÊtiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 45. NapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca pÊtisahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. HetuyÈ nava. 
 
 46. NasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca sukhasahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 47. Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato ca 
na-upekkhÈsahagato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 Nana-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-upekkhÈsahagataÒca nana-upekkhÈsahagataÒca dhammaÑ paÔicca 
upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-upekkhÈsahagataÒca 
nana-upekkhÈsahagataÒca dhammaÑ paÔicca na-upekkhÈsahagato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-upekkhÈsahagataÒca nana-upekkhÈsahagataÒca 
dhammaÑ paÔicca upekkhÈsahagato ca na-upekkhÈsahagato ca dhammÈ 
uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 48. NakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca kÈmÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakÈmÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca kÈmÈvacaro ca 
nakÈmÈvacaro ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakÈmÈvacaraÒca nanakÈmÈvacaraÒca dhammaÑ paÔicca kÈmÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ nava. 
 
 49. Nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca r|pÈvacaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 50. Na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca na-ar|pÈvacaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 51. NapariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca pariyÈpanno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca pariyÈpanno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 NapariyÈpannaÒca na-apariyÈpannaÒca dhammaÑ paÔicca pariyÈpanno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 52. NaniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca aniyyÈniko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 Na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca aniyyÈniko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 NaniyyÈnikaÒca na-aniyyÈnikaÒca dhammaÑ paÔicca aniyyÈniko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 53. NaniyataÑ dhammaÑ paÔicca aniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 
 Na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 
 NaniyataÒca na-aniyataÒca dhammaÑ paÔicca aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 54. Nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca sa-uttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca anuttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca sa-uttaro ca anuttaro ca 
dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 
 Na-anuttaraÑ dhammaÑ paÔicca sa-uttaro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 
 Nasa-uttaraÒca na-anuttaraÒca dhammaÑ paÔicca sa-uttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
100. SaraÓaduka    1-7. PaÔiccÈdivÈra 

 55. NasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 
 Na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. 
 NasaraÓaÒca na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca araÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca, ÈrammaÓe dve -pa- avigate paÒca. 

 
PaccanÊya-nahetu 

 56. NasaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo dhammo uppajjati 
nahetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) 
 NahetuyÈ dve, na-ÈrammaÓe tÊÓi -pa- novigate tÊÓi. 
 

(SahajÈtavÈrampi -pa- SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.)
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Hetu ÈrammaÓa 

 57. NasaraÓo dhammo araÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) 

 Na-araÓo dhammo araÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Na-araÓo dhammo saraÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . 
Na-araÓo dhammo saraÓassa ca araÓassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo. (3) 
 
 58. NasaraÓo dhammo saraÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . NasaraÓo dhammo araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. Dve. 

 Na-araÓo dhammo araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  
. Na-araÓo dhammo saraÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
Dve.  
 
 59. HetuyÈ cattÈri, ÈrammaÓe cattÈri -pa- avigate satta. 

 
PaccanÊyuddhÈra 

 60. NasaraÓo dhammo saraÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. Upanissayapaccayena paccayo. PurejÈtapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ.) 

 NahetuyÈ satta, na-ÈrammaÓe satta -pa- no-avigate cattÈri. 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈrassa anulomampi paccanÊyampi 
anulomapaccanÊyampi paccanÊyÈnulomampi gaÓitaÑ, evaÑ gaÓetabbaÑ.) 

 
 

DhammapaccanÊyÈnulome DukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊyÈnuloma 
 

DukatikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. Kusalattika 

 1. NahetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nahetu 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 2. NahetuÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-abyÈkataÒca 
nanahetuÑ na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca nahetu abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
2-4. SahetukadukÈdi    1. Kusalattika 

 3. NasahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sahetuko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasahetukaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sahetuko akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
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 4. NasahetukaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ 
paÔicca ahetuko abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ 
na-abyÈkataÒca na-ahetukaÑ na-abyÈkataÒca dhammaÑ paÔicca ahetuko 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 5. NahetusampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ.  
 
 6. Nahetu ceva na-ahetuko ca nakusalo dhammo hetussa ceva 
sahetukassa ca kusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
Nahetu ceva na-ahetuko ca nakusalo dhammo sahetukassa ceva na ca 
hetussa kusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu ceva 
na-ahetuko ca nakusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa kusalassa ca 
sahetukassa ceva na ca hetussa kusalassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Na-ahetuko ceva nana ca hetu nakusalo dhammo hetussa ceva 
sahetukassa ca kusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Nahetu ceva na-ahetuko nakusalo ca na-ahetuko ceva nanahetu 
nakusalo ca dhammÈ hetussa ceva sahetukassa ca kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. (Sabbattha nava paÒhÈ.) 
 
 7. Nahetu ceva na-ahetuko ca na-akusalo dhammo hetussa ceva 
sahetukassa ca akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ. Nava paÒhÈ.) 

 Nahetu ceva na-ahetuko ca na-abyÈkato dhammo hetussa ceva 
sahetukassa ca abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 
(Nava paÒhÈ.) 

 
5. Hetuhetusampayuttaduka    1. Kusalattika 

 8. Nahetu ceva nahetuvippayutto ca nakusalo dhammo hetussa ceva 
hetusampayuttassa ca kusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ. Nava paÒhÈ kÈtabbÈ.) 
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 Nahetu ceva nahetuvippayutto ca na-akusalo dhammo hetussa ceva 
hetusampayuttassa ca akusalassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. 
(SaÑkhittaÑ. Nava paÒhÈ kÈtabbÈ.) 

 Nahetu ceva nahetuvippayutto ca na-abyÈkato dhammo hetussa ceva 
hetusampayuttassa ca abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. (Nava paÒhÈ kÈtabbÈ.) 

 
6. Nahetusahetukaduka    1. Kusalattika 

 9. NahetuÑ nasahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nahetu 
sahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ nasahetukaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nahetu 
sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ na-ahetukaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
7-13. C|Äantaraduka    1. Kusalattika 

 10. Na-appaccayaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sappaccayo kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-appaccayaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sappaccayo akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-appaccayaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sappaccayo abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 11. Na-asa~khataÑ -pa-. (SappaccayadukasadisaÑ.) 
 
 12. NasanidassanaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ anidassano kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasanidassanaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ anidassano akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
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 NasanidassanaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sanidassano abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasanidassanaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassano abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sanidassano abyÈkato ca 
anidassano abyÈkato ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3). HetuyÈ tÊÓi. 
 
 13. NasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ appaÔigho kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 14. Na-ar|piÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ar|pÊ kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-ar|piÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ar|pÊ akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Nar|piÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca r|pÊ abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 15. NalokuttaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ lokiyo kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NalokuttaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
lokuttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 NalokuttaraÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ lokiyo akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NalokiyaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NalokuttaraÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
lokiyo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 16. Nakenaci viÒÒeyyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kenaci 
viÒÒeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nakenaci naviÒÒeyyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kenaci 
naviÒÒeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.
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 Nakenaci viÒÒeyyaÑ nakusalaÒca nakenaci naviÒÒeyyaÑ nakusalaÒca 
dhammaÑ paccayÈ kenaci viÒÒeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
TÊÓi. (Sabbattha nava.) 

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kenaci viÒÒeyyo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nakenaci naviÒÒeyyaÑ 
na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kenaci naviÒÒeyyo akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca kenaci viÒÒeyyo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
14. Œsavaduka    1. Kusalattika 

 17. Na-ÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ no-Èsavo kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-ÈsavaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ Èsavo akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 Na-ÈsavaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nano-ÈsavaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ 
paÔicca no-Èsavo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Dukam|lakaÑ 
ekaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi. 

 
15. SÈsavaduka    1. Kusalattika 

 18. Na-anÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ anÈsavo kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ sÈsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 Na-anÈsavaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sÈsavo akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
16. Œsavasampayuttaduka    1. Kusalattika 

 19. Na-ÈsavasampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
Èsavavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
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 Na-ÈsavasampayuttaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
Èsavasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-ÈsavasampayuttaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
17. ŒsavasÈsavaduka    1. Kusalattika 

 20. Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sÈsavo 
ceva no-Èsavo ca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ Èsavo 
ceva sÈsavo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo 
ceva no ca Èsavo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

(Œsava-ÈsavasampayuttadukaÑ natthi.) 
 

19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka    1. Kusalattika 

 21. ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
Èsavavippayutto anÈsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
Èsavavippayutto sÈsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
dve. 

 ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
Èsavavippayutto sÈsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto sÈsavo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto sÈsavo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
dve.
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20-54. SaÒÒojanÈdichagocchaka    1. Kusalattika 

 22. NasaÒÒojanaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ saÒÒojano akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 23. NaganthaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ gantho akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 24. Na-oghaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ogho akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 25. NayogaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ yogo akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 26. NanÊvaraÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nÊvaraÓo akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 27. NaparÈmÈsaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ parÈmÈso akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
55-68. Mahantaraduka    1. Kusalattika 

 28. NasÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sÈrammaÓo kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasÈrammaÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sÈrammaÓo akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-anÈrammaÓaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca anÈrammaÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 29. NocittaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ citto kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (Na-akusale tÊÓi. Na-abyÈkate tÊÓi. 
SaÑkhittaÑ.) 
 
 30. NacetasikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ cetasiko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 31. NacittasampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ cittasampayutto 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 32. NacittasaÑsaÔÔhaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ cittasaÑsaÔÔho 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 33. NacittasamuÔÔhÈnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ cittasamuÔÔhÈno 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 34. NacittasahabhuÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ cittasahabh| kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 35. NacittÈnuparivattiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ cittÈnuparivattÊ 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 36. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 
 
 37. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 38. NacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 39. Na-ajjhattikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ajjhattiko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 40. Nano-upÈdÈ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ no-upÈdÈ kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 41. Na-anupÈdinnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ anupÈdinno kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ.
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69. UpÈdÈnaduka    1. Kusalattika 

 42. Na-upÈdÈnaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ upÈdÈno akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
75. Kilesaduka    1. Kusalattika 

 43. NakilesaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ kileso akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
83-100. PiÔÔhiduka    1. Kusalattika 

 44. Nadassanena pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nadassanena pahÈtabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ dassanena 
pahÈtabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nadassanena 
pahÈtabbaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nadassanena pahÈtabbo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena 
pahÈtabbo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nanadassanena 
pahÈtabbaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 45. NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 
 
 46. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nadassanena pahÈtabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 
 
 47. NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 
 
 48. NasavitakkaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ savitakko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 49. NasavicÈraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ savicÈro kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 50. NasappÊtikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sappÊtiko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 51. NapÊtisahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ pÊtisahagato kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 52. NasukhasahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sukhasahagato 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 53. Na-upekkhÈsahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
upekkhÈsahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 54. NanakÈmÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nakÈmÈvacaro 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanakÈmÈvacaraÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paccayÈ kÈmÈvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ dve. 

 55. Nar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ r|pÈvacaro kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Nar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ nar|pÈvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 56. Na-ar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ar|pÈvacaro 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ar|pÈvacaraÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paccayÈ na-ar|pÈvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ dve. 

 57. Na-apariyÈpannaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ apariyÈpanno 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-apariyÈpannaÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paccayÈ pariyÈpanno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ dve. 

 58. NaniyyÈnikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ niyyÈniko kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NaniyyÈnikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ na-aniyyÈniko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
dve.
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 59. NaniyataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ niyato kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NaniyataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ aniyato 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 60. Na-anuttaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ anuttaro kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-anuttaraÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ sa-uttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 61. NasaraÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ araÓo kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasaraÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ saraÓo akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ.  

 NasaraÓaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca araÓo abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
1. Hetuduka    2. VedanÈttika 

 62. NahetuÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sukhÈya vedanÈya 
sampayutto ca nahetu sukhÈya vedanÈya sampayutto ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  . Nahetu nadukkhÈya vedanÈya 
sampayuttam|laÑ tÊÓiyeva.  

 NahetuÑ na-adukkhÈmasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    3. VipÈkattika 

 63. NahetuÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca hetu vipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 NahetuÑ navipÈkadhammadhammaÑ paccayÈ hetu 
vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca nahetu 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    4. UpÈdinnattika 

 64. Nahetu na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo hetussa upÈdinnupÈdÈniyassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . Nahetu na-upÈdinnupÈdÈniyo 
dhammo nahetussa upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . Nahetu na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo hetussa 
upÈdinnupÈdÈniyassa ca nahetussa upÈdinnupÈdÈniyassa ca dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (3) 

 Nanahetu na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo nahetussa 
upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. TÊÓi. 

 Nahetu na-upÈdinnupÈdÈniyo ca nanahetu na-upÈdinnupÈdÈniyo ca 
dhammÈ hetussa upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. TÊÓi. (Nava paÒhÈ. SaÑkhittaÑ.) 

 NahetuÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    5. SaÑkiliÔÔhattika 

 65. NahetuÑ nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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1. Hetuduka    6. Vitakkattika 

 66. NahetuÑ nasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
savitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NahetuÑ na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    7. PÊtittika 

 67. NahetuÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca hetu pÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NahetuÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca hetu sukhasahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    8. Dassanattika 

 68. NahetuÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu bhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 69. NahetuÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . (Dukam|laÑ ekaÑ saÑkhittaÑ. Sabbattha tÊÓi.) 

 
1. Hetuduka    9. Dassanahetuttika 

 70. NanahetuÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu dassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 
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 NanahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 71. NahetuÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca nahetu nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nanevadassanena 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nevadassanena 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. GaÓitakena 
tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    10. ŒcayagÈmittika 

 72. NahetuÑ na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ hetu ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-apacayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ hetu apacayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ. GaÓitakena 
tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    11. Sekkhattika 

 73. NahetuÑ nasekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu sekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-asekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu asekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ 
nanevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nevasekkhanÈsekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. GaÓitakena tÊÓi.
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1. Hetuduka    12. Parittattika 

 74. NahetuÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu paritto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
paritto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. GaÓitakena tÊÓi. 

 NahetuÑ namahaggataÑ dhammaÑ paccayÈ hetu mahaggato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu appamÈÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    13. ParittÈrammaÓattika 

 75. NahetuÑ naparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
parittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ namahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
mahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NahetuÑ na-appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    14. HÊnattika 

 76. NahetuÑ nahÊnaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu hÊno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NahetuÑ namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu majjhimo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Nanahetu namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. GaÓitakena tÊÓi.  

 NahetuÑ napaÓÊtaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu paÓÊto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    15. Micchattaniyatattika 

 77. NahetuÑ namicchattaniyataÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 NahetuÑ nasammattaniyataÑ dhammaÑ paccayÈ hetu sammattaniyato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. GaÓitakena tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    16. MaggÈrammaÓattika 

 78. NahetuÑ namaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
maggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ namaggahetukaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu maggahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NahetuÑ namaggÈdhipatiÑ dhammaÑ paccayÈ hetu maggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    17. Uppannattika 

 79. Nahetu na-uppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe nava. 

 
1. Hetuduka    18. AtÊtattika 

 80. Nahetu napaccuppanno dhammo hetussa paccuppannassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe nava. 

 
1. Hetuduka    19. AtÊtÈrammaÓattika 

 81. NahetuÑ na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca hetu atÊtÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ napaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
paccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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1. Hetuduka    20. Ajjhattattika 

 82. Nahetu na-ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe nava, adhipatiyÈ 
upanissaye nava, purejÈte atthiyÈ avigate tÊÓi. 

 Nahetu nabahiddhÈ dhammo hetussa bahiddhÈ dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe nava, adhipatiyÈ 
upanissaye nava, purejÈte atthiyÈ avigate tÊÓi. 

(Ajjhattattiko na labbhati PaÔiccavÈrÈdÊsu.) 
 

1. Hetuduka    21. AjjhattÈrammaÓattika 

 83. NahetuÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
bahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
(AjjhattabahiddhÈrammaÓaÑ natthi.) 

 
1. Hetuduka    22. Sanidassanattika 

 84. NahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 NanahetuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

(Nahetuna-anidassanasappaÔigham|lepi tÊÓiyeva.) 
 
 85. NahetuÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
2. Sahetukaduka    22. Sanidassanattika 

 86. NasahetukaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-ahetukaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. GaÓitakena 
tÊÓi paÒhÈ. 
 

(Nasahetukana-anidassanasappaÔigham|lepi tÊÓiyeva.) 
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 NasahetukaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 (NahetusampayuttaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ sahetukadukasadisaÑ. 
TÊÓi paÒhÈ. Hetusahetukaduke ca hetuhetusampayuttaduke ca paÒhÈ no 
labbhati.) 

6. Nahetusahetukaduka    22. Sanidassanattika 

 87. NahetuÑ nasahetukaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca nahetu ahetuko sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ na-ahetukaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu ahetuko sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ.  . GaÓitakena tÊÓi. 

 NahetuÑ nasahetukaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 
TÊÓiyeva.  

 NahetuÑ nasahetukaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu ahetuko anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

7. Sappaccayaduka    22. Sanidassanattika 

 88. Na-appaccayaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sappaccayo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 Na-appaccayaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sappaccayo anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 (Na-appaccayana-anidassana-appaÔigham|lepi ekameva.) . HetuyÈ 
ekaÑ, adhipatiyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ.  . (Nasa~khataÑ 
nasappaccayasadisaÑ.) 

9. Sanidassanaduka    22. Sanidassanattika 

 89. NasanidassanaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassano sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ.
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 NasanidassanaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassano anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ.  

 NasanidassanaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassano anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 
10. SappaÔighaduka    22. Sanidassanattika 

 90. NasappaÔighaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sappaÔigho sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 Na-appaÔighaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sappaÔigho sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NasappaÔighaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-appaÔighaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca sappaÔigho 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. (Sabbattha 
tÊÓi.) 

 NasappaÔighaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sappaÔigho anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 Na-appaÔighaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca appaÔigho 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
11. R|pÊduka    22. Sanidassanattika 

 91. Nar|piÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca r|pÊ 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Nar|piÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca r|pÊ 
anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-ar|piÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca r|pÊ 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
12. Lokiyaduka    22. Sanidassanattika 

 92. NalokiyaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 NalokuttaraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 (GaÓitakena gaÓetabbÈ tÊÓi paÒhÈ.)  

 NalokiyaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo 
anidassanasappaÔigho. (TÊÓiyeva paÒhÈ kÈtabbÈ.)  

 NalokuttaraÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
13. KenaciviÒÒeyyaduka    22. Sanidassanattika 

 93. Nakenaci viÒÒeyyaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
kenaci viÒÒeyyo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Nakenaci viÒÒeyyaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca kenaci 
naviÒÒeyyo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Nakenaci viÒÒeyyaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca kenaci 
viÒÒeyyo sanidassanasappaÔigho ca kenaci naviÒÒeyyo 
sanidassanasappaÔigho ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. (3) 

 Nakenaci naviÒÒeyyaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 
TÊÓiyeva. 

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca nakenaci 
naviÒÒeyyaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca. TÊÓiyeva. 
(Sabbattha nava.) 

 Nakenaci viÒÒeyyaÑ na-anidassanasappaÔighassa purimasadisaÑ 
navapaÒhaÑ kÈtabbaÑ. Nakenaci viÒÒeyyaÑ 
na-anidassana-appaÔigham|lassa navapaÒhameva.  . HetuyÈ nava, adhipatiyÈ 
nava -pa- avigate nava. 

 
14. Œsavaduka    22. Sanidassanattika 

 94. Na-ÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Nano-ÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. GaÓitakena 
tÊÓi.
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 No-ÈsavaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca. 
(Purimanayena tÊÓi paÒhÈ.) 

 No-ÈsavaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
15. SÈsavaduka    22. Sanidassanattika 

 95. NasÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-anÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. GaÓitakena 
tÊÓi. 

 (NasÈsavaÑ na-anidassanasappaÔigham|lassa purimanayena tÊÓi paÒhÈ.)  

 Na-anÈsavaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca sÈsavo 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
16. Œsavasampayuttaduka    22. Sanidassanattika 

 96. Na-ÈsavasampayuttaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. 

 Na-ÈsavavippayuttaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. GaÓitakena tÊÓi. 

 (Na-Èsavasampayuttana-anidassanasappaÔigham|le tÊÓiyeva.)  

 Na-ÈsavasampayuttaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
Èsavavippayutto anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

 
17. ŒsavasÈsavaduka    22. Sanidassanattika 

 97. Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca sÈsavo ceva no ca Èsavo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  
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 Na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca sÈsavo ceva no ca Èsavo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. GaÓitakena tÊÓi. 

 (Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÑ na-anidassanasappaÔigham|lepi 
purimanayena tÊÓiyeva.) 

 Na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca sÈsavo ceva no ca Èsavo anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

(Œsava-Èsavasampayuttaduke paÒhÈ nalabbhati.) 
 

19. ŒsavavippayuttasÈsavaduka    22. Sanidassanattika 

 98. ŒsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca Èsavavippayutto sÈsavo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca Èsavavippayutto sÈsavo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. GaÓitakena tÊÓi. 

 (ŒsavavippayuttanasÈsavana-anidassanasappaÔigham|lepi 
purimanayeneva tÊÓi paÒhÈ.) 

 ŒsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca Èsavavippayutto sÈsavo anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
20-54. SaÒÒojanÈdichagocchaka    22. Sanidassanattika 

 99. NosaÒÒojanaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nosaÒÒojano sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (TÊÓi 
paÒhÈ.) 
 
 100. NoganthaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nogantho sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi.
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 101. No-oghaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca no-ogho 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 102. NoyogaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca noyogo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 103. NonÊvaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nonÊvaraÓo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 104. NoparÈmÈsaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
noparÈmÈso sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
55-68. Mahantaraduka    22. Sanidassanattika 

 105. NasÈrammaÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anÈrammaÓo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-anÈrammaÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anÈrammaÓo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
GaÓitakena tÊÓi. 

 (AnidassanasappaÔighe tÊÓiyeva.) 

 NasÈrammaÓaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anÈrammaÓo anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

 106. NocittaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nocitto 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NanocittaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nocitto 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. GaÓitakena 
tÊÓi. 

 107. NacetasikaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nacetasiko sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 108. NacittasampayuttaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittavippayutto sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
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 109. NacittasaÑsaÔÔhaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittavisaÑsaÔÔho sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 110. NocittasamuÔÔhÈnaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
cittasamuÔÔhÈno sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(CittasamuÔÔhÈnar|peneva tÊÓi. SaÑkhittaÑ.) 
 
 111. NocittasahabhuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasahabh| sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 112. NocittÈnuparivattiÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittÈnuparivattÊ sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 113. NocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ 
dhammaÑ paÔicca nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno sanidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 114. NocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ nasanidassanasappaÔighaÑ 
dhammaÑ paÔicca nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 115. NocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ 
nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ sanidassanasappaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 116. Na-ajjhattikaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
bÈhiro sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NabÈhiraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca bÈhiro 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. GaÓitakena 
tÊÓi. 
 
 117. No-upÈdÈ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca upÈdÈ 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ.
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 118. Na-upÈdinnaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinno sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 
69. UpÈdÈnaduka    22. Sanidassanattika 

 119. No-upÈdÈnaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
no-upÈdÈno sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
75. Kilesaduka    22. Sanidassanattika 

 120. NokilesaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
83-100. PiÔÔhiduka    22. Sanidassanattika 

 121. Nadassanena pahÈtabbaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca nadassanena pahÈtabbo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 122. NabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbo sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 123. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ 
dhammaÑ paÔicca nadassanena pahÈtabbahetuko sanidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 124. NabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ 
dhammaÑ paÔicca nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko sanidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 125. NasavitakkaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
avitakko sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 
 
 126. NasavicÈraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca avicÈro 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 127. NasappÊtikaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasappÊtiko sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 128. NapÊtisahagataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
napÊtisahagato sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 129. NasukhasahagataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nasukhasahagato sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 130. Na-upekkhÈsahagataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ 
paÔicca na-upekkhÈsahagato sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 131. NakÈmÈvacaraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
kÈmÈvacaro sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 132. Nar|pÈvacaraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
nar|pÈvacaro sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 133. Na-ar|pÈvacaraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
na-ar|pÈvacaro sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 134. NapariyÈpannaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
pariyÈpanno sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 135. NaniyyÈnikaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
aniyyÈniko sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 136. NaniyataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca aniyato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 137. Nasa-uttaraÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sa-uttaro sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ tÊÓi. 

 138. NasaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 Na-araÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NasaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-araÓaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca araÓo sanidassanasappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  . (AnidassanasappaÔighe 
tÊÓiyeva.) 

 NasaraÓaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
anidassana-appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
PaccanÊya-nahetu na-ÈrammaÓa 

 139. NasaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati nahetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NasaraÓaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati na-ÈrammaÓapaccayÈ. TÊÓi.  . 
NahetuyÈ ekaÑ, na-ÈrammaÓe tÊÓi, na-adhipatiyÈ tÊÓi -pa- novigate tÊÓi. 

 HetupaccayÈ na-ÈrammaÓe tÊÓi.  . Na-ÈrammaÓapaccayÈ hetuyÈ tÊÓi. 

 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
PaÒhÈvÈra-hetu 

 140. NasaraÓo nasanidassanasappaÔigho dhammo araÓassa 
sanidassanasappaÔighassa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Na-araÓo 
nasanidassanasappaÔigho dhammo araÓassa sanidassanasappaÔighassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo.  

 HetuyÈ dve, adhipatiyÈ dve -pa- avigate tÊÓi. 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈrassa anulomampi paccanÊyampi 
anulomapaccanÊyampi paccanÊyÈnulomampi gaÓitaÑ, evaÑ gaÓetabbaÑ.) 

 
 

DhammapaccanÊyÈnulome DukatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊyÈnuloma 
 

TikadukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. Hetuduka 

 1. NakusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca akusalo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (2) 

 Na-akusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca kusalo hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (2) 

 Na-abyÈkataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca kusalo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (2) 

 NakusalaÑ nahetuÒca na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetuÒca 
na-abyÈkataÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca kusalo hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nahetuÒca na-akusalaÑ nahetuÒca dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) . 
HetuyÈ nava. 
 
 2. NakusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca akusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
nahetu 
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dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo nahetu ca abyÈkato nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-akusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca kusalo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nanahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca kusalo nahetu ca abyÈkato nahetu ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-abyÈkataÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. PaÒca. 

 NakusalaÑ nanahetuÒca na-abyÈkataÑ nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-akusalaÑ nanahetuÒca na-abyÈkataÑ nanahetuÒca dhammaÑ 
paÔicca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NakusalaÑ nanahetuÒca na-akusalaÑ nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 
1. Kusalattika    2. Sahetukaduka 

 3. NakusalaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo sahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasahetukaÒca 
na-abyÈkataÑ nasahetukaÒca dhammaÑ paÔicca akusalo sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasahetukaÒca na-akusalaÑ 
nasahetukaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato sahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
 
 4. NakusalaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato ahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
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na-abyÈkataÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ na-ahetukaÒca na-abyÈkataÑ 
na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato ahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ na-ahetukaÒca na-abyÈkataÑ na-ahetukaÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ na-ahetukaÒca na-akusalaÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    3. Hetusampayuttaduka 

 5. NakusalaÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato hetusampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. 
(SahetukasadisaÑ.) 

 NakusalaÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Cha. (AhetukasadisaÑ. 
SaÑkhittaÑ.) 

 
1. Kusalattika    4-6. HetusahetukadukÈdi 

 6. NakusalaÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca akusalo 
hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato hetu ceva sahetuko 
ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve.  

 (Na-akusale dve. Na-abyÈkate dve. PaÔhamaÑ gaÓitakena ekaÑ, 
dutiyaÑ gaÓitakena ekaÑ, tatiyaÑ gaÓitakena ekaÑ, sabbattha nava paÒhÈ.) 

 NakusalaÑ na-ahetukaÒceva na ca hetuÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 7. NakusalaÑ nahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
akusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ nava. 
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 NakusalaÑ nahetuvippayuttaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
akusalo hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ nava. 
 
 8. NakusalaÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato nahetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 9. NakusalaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo nahetu 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-akusalaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato nahetu 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-abyÈkataÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (1) (GaÓitake tÊÓi paÒhÈ.) . 
HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    7-13. C|Äantaraduka 

 10. Nakusalo nasappaccayo dhammo kusalassa sappaccayassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe cha. (Sa~khataÑ 
sappaccayasadisaÑ.) 
 
 11. NakusalaÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Nakusalo na-anidassano dhammo kusalassa anidassanassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (Nava paÒhÈ kÈtabbÈ.) 
 
 12. NakusalaÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato appaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 13. NakusalaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato r|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
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 NakusalaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato ar|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 14. NakusalaÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato lokiyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NakusalaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo lokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
abyÈkato lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Cha paÒhÈ kÈtabbÈ.) 
 
 15. NakusalaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo kenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 NakusalaÑ nakenaci naviÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo kenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. 

 
1. Kusalattika    14. Œsavagocchaka 

 16. NakusalaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ nava. 
 
 17. NakusalaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NakusalaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo anÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ cha -pa- vipÈke tÊÓi -pa- 
avigate cha. 
 
 18. NakusalaÑ na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
Èsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
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 19. NakusalaÑ na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca akusalo 
Èsavo ceva sÈsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tiÓi. 

 NakusalaÑ na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
sÈsavo ceva no ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 20. NakusalaÑ na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
akusalo Èsavo ceva Èsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo Èsavasampayutto ceva no Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 21. NakusalaÑ ÈsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato Èsavavippayutto sÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
paÒca. 

 
1. Kusalattika    20. SaÒÒojanÈdigocchaka 

 22. NakusalaÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo saÒÒojano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 23. NakusalaÑ noganthaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo gantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 24. NakusalaÑ no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo ogho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 25. NakusalaÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo yogo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  
 
 26. NakusalaÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo nÊvaraÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
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 27. NakusalaÑ noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo parÈmÈso 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  

 
1. Kusalattika    55. Mahantaraduka 

 28. NakusalaÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ -pa-. 

 
1. Kusalattika    93. KÈmÈvacaraduka 

 29. NakusalaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
kÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NakusalaÑ nanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    94. R|pÈvacaraduka 

 30. NakusalaÑ nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato r|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nanar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato nar|pÈvacaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    95. Ar|pÈvacaraduka 

 31. NakusalaÑ na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ nana-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato na 
ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    96. PariyÈpannaduka 

 32. NakusalaÑ napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
pariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato pariyÈpanno dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
pariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ paÒca. 
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 NakusalaÑ na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo apariyÈpanno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ 
paccayÈ abyÈkato apariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 
(Akusalam|le dve. Dukam|le dve.) . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    97. NiyyÈnikaduka 

 33. NakusalaÑ naniyyÈnikaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo niyyÈniko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-akusalaÑ na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato aniyyÈniko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato aniyyÈniko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
na-aniyyÈnikaÒca na-abyÈkataÑ na-aniyyÈnikaÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato aniyyÈniko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    98. Niyataduka 

 34. NakusalaÑ naniyataÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo niyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (ApariyÈpannasadisaÑ. Cha paÒhÈ.) 

 NakusalaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato aniyato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ na-aniyataÒca na-abyÈkataÑ na-aniyataÒca 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ na-aniyataÒca na-abyÈkataÑ na-aniyataÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    99. Sa-uttaraduka 

 35. NakusalaÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato sa-uttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ 
nasa-uttaraÑ dhammaÑ 
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paÔicca abyÈkato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ 
nasa-uttaraÒca na-abyÈkataÑ nasa-uttaraÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ nasa-uttaraÒca 
na-akusalaÑ nasa-uttaraÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato sa-uttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NakusalaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo anuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ cha -pa- vipÈke tÊÓi -pa- 
avigate cha. 

 
1. Kusalattika    100. SaraÓaduka 

 36. NakusalaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo saraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ na-araÓaÒca 
na-abyÈkataÑ na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
2. VedanÈttika    1. Hetuduka 

 37. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
sukhÈya vedanÈya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca dukkhÈya 
vedanÈya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
dukkhÈya vedanÈya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÒca na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca sukhÈya vedanÈya 
sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (DutiyaÑ gaÓitakena 
tÊÓi.) . HetuyÈ ekavÊsa. 

 NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
dukkhÈya vedanÈya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca. 
(Dve paÒhÈyeva.) 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nanahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca. (Dveyeva. PaÔhamaÑ gaÓitakena ekaÑ, dutiyaÑ gaÓitakena ekaÑ, 
tatiyaÑ gaÓitakena ekaÑ kÈtabbaÑ.) . HetuyÈ nava. 

 
3. VipÈkattika    1. Hetuduka 

 38. NavipÈkaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca vipÈko hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NavipÈkaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
vipÈkadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NavipÈkaÑ 
nahetuÑ dhammaÑ paÔicca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  

 NavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca vipÈko hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ 
dhammaÑ paÔicca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
vipÈko hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
vipÈkadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NavipÈkaÑ nahetuÒca nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ 
nahetuÒca dhammaÑ paÔicca vipÈkadhammadhammo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÒca 
nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
vipÈko hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NavipÈkaÑ nahetuÒca navipÈkadhammadhammaÑ nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca vipÈko hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NavipÈkaÑ nahetuÒca navipÈkadhammadhammaÑ 
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nahetuÒca dhammaÑ paÔicca nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ ekÈdasa. 

 NavipÈkaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca vipÈkadhammadhammo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhÈrasa. (SaÑkhittaÑ.) 

 
4. UpÈdinnattika    1. Hetuduka 

 39. Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinnupÈdÈniyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinnupÈdÈniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
aÔÔhÈrasa. 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. Hetuduka 

 40. NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
nava. 

 
6-11. VitakkattikÈdi    1. Hetuduka 

 41. NasavitakkasavicÈraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
savitakkasavicÈro hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ pannarasa. 
 
 42. NapÊtisahagataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca pÊtisahagato hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhavÊsa. 
 
 43. Nadassanena pahÈtabbaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca bhÈvanÈya 
pahÈtabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 44. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
nava. 
 
 45. Na-ÈcayagÈmiÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca apacayagÈmÊ hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.  
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 46. NasekkhaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca asekkho hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
12-13. Parittattikadvaya    1. Hetuduka 

 47. NaparittaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca mahaggato hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekÈdasa. 
 
 48. NaparittÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca parittÈrammaÓo 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ terasa. 

 
14-17. HÊnattikÈdi    1. Hetuduka 

 49. NahÊnaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca majjhimo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 50. NamicchattaniyataÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sammattaniyato 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 51. NamaggÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca maggahetuko hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ dasa. 
 
 52. Na-anuppanno nanahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . Na-uppÈdÊ nanahetu dhammo uppannassa 
nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Na-anuppanno nanahetu ca 
na-uppÈdÊ nanahetu ca dhammÈ uppannassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
18-19. AtÊtattikadvaya    1. Hetuduka 

 53. Na-atÊto nanahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. Na-anÈgato nanahetu dhammo paccuppannassa 
nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo.  . Na-atÊto nanahetu ca 
na-anÈgato nanahetu ca dhammÈ paccuppannassa nahetussa dhammassa 
hetupaccayena paccayo.  . HetuyÈ tÊÓi.

 



 22. Sanidassanattika  2. Sahetukaduka 389 

 54. Na-atÊtÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca atÊtÈrammaÓo hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ sattarasa. 

 
20-21. Ajjhattattikadvaya    1. Hetuduka 

 55. Na-ajjhattaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈ hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  

 NabahiddhÈ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca ajjhatto hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 56. Na-ajjhattÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca ajjhattÈrammaÓo 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NabahiddhÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca bahiddhÈrammaÓo 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    1. Hetuduka 

 57. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒca na-anidassanasappaÔighaÑ nahetuÒca 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassanasappaÔigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (Nahetu 
nanahetu ovattÈ. TÊÓi m|lÈni. EkavÊsati paÒhÈ kÈtabbÈ.) 

 
22. Sanidassanattika    2. Sahetukaduka 

 58. NasanidassanasappaÔighaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sahetuko dhammo uppajjati  
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hetupaccayÈ.  . NasanidassanasappaÔighaÑ nasahetukaÒca 
na-anidassanasappaÔighaÑ nasahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassanasappaÔigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ahetukaÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca anidassanasappaÔigho ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Satta.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 
22. Sanidassanattika    3-6. HetusampayuttadukÈdi 

 59. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 60. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ahetukaÒceva nana ca hetuÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 61. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho hetu ceva hetusampayutto ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuvippayuttaÒceva nana ca hetuÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho hetusampayutto ceva na ca hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 62. NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho nahetu sahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 
22. Sanidassanattika    7. C|Äantaraduka 

 63. NasanidassanasappaÔigho nasappaccayo dhammo 
anidassana-appaÔighassa sappaccayassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe tÊÓi, adhipatiyÈ upanissaye tÊÓi. 
 
 64. NasanidassanasappaÔighaÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒca. 

 Na-anidassana-appaÔigho nanasanidassano dhammo 
anidassana-appaÔighassa nasanidassanassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe tÊÓi, adhipatiyÈ upanissaye purejÈte 
atthiyÈ avipate tÊÓi. 
 
 65. NasanidassanasappaÔighaÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho sappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
nava. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho appaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 
 
 66. NasanidassanasappaÔighaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho r|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho ar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 67. NasanidassanasappaÔighaÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 
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 Na-anidassanasappaÔighaÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassanasappaÔigho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta.  . HetuyÈ 
ekavÊsa.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 
 
 68. NasanidassanasappaÔighaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho kenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒcatiÑsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nakenaci viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒcatiÑsa. 

 
22. Sanidassanattika    14. Œsavagocchaka 

 69. NasanidassanasappaÔighaÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 
 
 70. NasanidassanasappaÔighaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho sÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
(SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 
 
 71. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi.
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 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho Èsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 72. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho Èsavo ceva sÈsavo ca dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho sÈsavo ceva no ca Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 73. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho Èsavo ceva Èsavasampayutto ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho Èsavasampayutto ceva no ca Èsavo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 74. NasanidassanasappaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho Èsavavippayutto sÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ ÈsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho Èsavavippayutto anÈsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    20. SaÒÒojanÈdigocchaka 

 75. NasanidassanasappaÔighaÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho saÒÒojano dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 
 
 76. NasanidassanasappaÔighaÑ noganthaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho gantho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 77. NasanidassanasappaÔighaÑ no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho ogho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 78. NasanidassanasappaÔighaÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho yogo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 79. NasanidassanasappaÔighaÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho nÊvaraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 80. NasanidassanasappaÔighaÑ noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho parÈmÈso dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

22. Sanidassanattika    55. Mahantaraduka 

 81. NasanidassanasappaÔighaÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho anÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 82. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho citto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 83. NasanidassanasappaÔighaÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 84. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi.
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 NasanidassanasappaÔighaÑ nacittavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 85. NasanidassanasappaÔighaÑ nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho cittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nacittavisaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho cittavisaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 86. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho cittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho nocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 87. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho cittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
paÒca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nocittasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 88. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho cittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒca. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittanuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 89. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
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 90. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ 
dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 91. NasanidassanasappaÔighaÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ 
dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 92. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassanasappaÔigho ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekÈdasa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho bÈhiro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 
 
 93. NasanidassanasappaÔighaÑ no-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
paÒcatiÑsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nano-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho no-upÈdÈ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 
 
 94. NasanidassanasappaÔighaÑ na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho anupÈdinno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 
22. Sanidassanattika    69. UpÈdÈnaduka 

 95. NasanidassanasappaÔighaÑ no-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho upÈdÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi.
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22. Sanidassanattika    75. Kilesaduka 

 96. NasanidassanasappaÔighaÑ nokilesaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    83-99. PiÔÔhiduka 

 97. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 98. NasanidassanasappaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho bhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 99. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho dassanena pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho nadassanena pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 100. NasanidassanasappaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paccayÈ anidassana-appaÔigho bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
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 101. NasanidassanasappaÔighaÑ nasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-avitakkaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho avitakko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 102. NasanidassanasappaÔighaÑ nasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho savicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 103. NasanidassanasappaÔighaÑ nasappÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sappÊtiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-appÊtikaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho appÊtiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 104. NasanidassanasappaÔighaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho pÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanapÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho napÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 105. NasanidassanasappaÔighaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 106. NasanidassanasappaÔighaÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho upekkhÈsahagato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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 NasanidassanasappaÔighaÑ nana-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho na-upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 107. NasanidassanasappaÔighaÑ nakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho kÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanakÈmÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho nakÈmÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 108. NasanidassanasappaÔighaÑ nar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho r|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tiÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 109. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nana-ar|pÈvacaraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho na-ar|pÈvacaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
 
 110. NasanidassanasappaÔighaÑ napariyÈpannaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho pariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-apariyÈpannaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho apariyÈpanno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 111. NasanidassanasappaÔighaÑ naniyyÈnikaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho niyyÈniko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-aniyyÈnikaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho aniyyÈniko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 
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 112. NasanidassanasappaÔighaÑ naniyataÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho niyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 
 
 113. NasanidassanasappaÔighaÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    100. SaraÓaduka 

 114. NasanidassanasappaÔighaÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho saraÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 Na-anidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-araÓaÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho araÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Satta.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

(SahajÈtavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 

Hetu ÈrammaÓa 

 115. NasanidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo 
sanidassanasappaÔighassa araÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. 
Satta. 

 Na-anidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo sanidassanasappaÔighassa 
araÓassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Satta.
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 NasanidassanasappaÔigho na-araÓo ca na-anidassanasappaÔigho 
na-araÓo ca dhammÈ sanidassanasappaÔighassa araÓassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. Satta. 
 
 116. NasanidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo 
anidassana-appaÔighassa araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  
. Na-anidassanasappaÔigho na-araÓo dhammo anidassana-appaÔighassa 
araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . 
NasanidassanasappaÔigho na-araÓo ca na-anidassanasappaÔigho na-araÓo ca 
dhammÈ anidassana-appaÔighassa araÓassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. 
 
 117. HetuyÈ ekavÊsa, ÈrammaÓe tÊÓi -pa- avigate ekavÊsa. 

 (YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈrassa anulomampi paccanÊyampi 
anulomapaccanÊyampi paccanÊyÈnulomampi gaÓitaÑ, evaÑ gaÓetabbaÑ.) 

 
 

DhammapaccanÊyÈnulome TikadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.
 

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊyÈnuloma 
 

TikatikapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Kusalattika    1. VedanÈttika 

 1. NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
kusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
kusalo sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-abyÈkataÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
sukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca akusalo sukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 Na-akusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca kusalo sukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NakusalaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-akusalaÑ nasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato sukhÈya vedanÈya 
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ nava. 
 
 2. NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. 

 Na-abyÈkataÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo dukkhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. 
EkaÑ. 

 NakusalaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca na-abyÈkataÑ 
nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ paÔicca akusalo dukkhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. HetuyÈ tÊÓi. 
 
 3. NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca akusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ 
paÔicca kusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca kusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca akusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 Na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-abyÈkataÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca kusalo adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NakusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca 
na-akusalaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÒca dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Kusalattika    2. VipÈkattika 

 4. NakusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato vipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-akusalaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato vipÈko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NakusalaÑ navipÈkaÒca na-akusalaÑ navipÈkaÒca dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato vipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 5. NakusalaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paccayÈ kusalo 
vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NakusalaÑ 
navipÈkadhammadhammaÑ paccayÈ akusalo vipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-akusalaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paccayÈ akusalo 
vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. 

 NakusalaÑ navipÈkadhammadhammaÒca na-akusalaÑ 
navipÈkadhammadhammaÒca dhammaÑ paccayÈ kusalo 
vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ. Dve. (SaÑkhittaÑ.) . HetuyÈ 
cha paÒhÈ. 
 
 6. NakusalaÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ paÔicca 
abyÈkato nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    3. UpÈdinnattika 

 7. Nakusalo na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo abyÈkatassa 
upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. Cha paÒhÈ. 
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 NakusalaÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NakusalaÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    4. SaÑkiliÔÔhattika 

 8. NakusalaÑ nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo 
saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (AkusalÈneva tÊÓi.) 

 NakusalaÑ na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    5. Vitakkattika 

 9. NakusalaÑ nasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
savitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NakusalaÑ na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NakusalaÑ na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dvÈdasa. 

 
1. Kusalattika    6. PÊtittika 

 10. NakusalaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo pÊtisahagato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NakusalaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NakusalaÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.
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1. Kusalattika    7. Dassanattika 

 11. NakusalaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo 
dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo 
bhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paÔicca abyÈkato nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    8. Dassanahetuttika 

 12. NakusalaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
akusalo dassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca akusalo 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca abyÈkato nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    9. ŒcayagÈmittika 

 13. NakusalaÑ na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo ÈcayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ na-apacayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo apacayagÈmÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ paÔicca 
abyÈkato nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒca. 
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1. Kusalattika    10. Sekkhattika 

 14. NakusalaÑ nasekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo sekkho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ na-asekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ abyÈkato asekkho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nanevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
nevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    11. Parittattika 

 15. NakusalaÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato paritto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

  NakusalaÑ namahaggataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato mahaggato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo appamÈÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    12. ParittÈrammaÓattika 

 16. NakusalaÑ naparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
parittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ namahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
mahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NakusalaÑ na-appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    13. HÊnattika 

 17. NakusalaÑ nahÊnaÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo hÊno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato majjhimo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha.
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 NakusalaÑ napaÓÊtaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo paÓÊto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    14. Micchattaniyatattika 

 18. NakusalaÑ namicchattaniyataÑ dhammaÑ paccayÈ akusalo 
micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nasammattaniyataÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato aniyato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
1. Kusalattika    15. MaggÈrammaÓattika 

 19. NakusalaÑ namaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
maggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ namaggahetukaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo maggahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ namaggÈdhipatiÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo maggÈdhipati 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
1. Kusalattika    16. Uppannattika 

 20. Nakusalo na-uppanno dhammo kusalassa uppannassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. 

 
1. Kusalattika    17-18. AtÊtattikadvaya 

 21. Nakusalo napaccuppanno dhammo kusalassa paccuppannassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa. 
 
 22. NakusalaÑ na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
atÊtÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 NakusalaÑ na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ kusalo 
anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.  

 NakusalaÑ napaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
paccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    19-20. Ajjhattattikadvaya 

 23. Nakusalo na-ajjhatto dhammo ajjhattassa kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa, 
adhipatiyÈ soÄasa, upanissaye aÔÔhÈrasa, purejÈte atthiyÈ avigate nava. 

 Nakusalo nabahiddhÈ dhammo bahiddhÈ kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe aÔÔhÈrasa, 
adhipatiyÈ cha, upanissaye aÔÔhÈrasa, purejÈte atthiyÈ avigate nava. 
 
 24. NakusalaÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NakusalaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
bahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Kusalattika    21. Sanidassanattika 

 25. NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-akusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  

 Na-abyÈkataÑ nasanidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.
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 Na-akusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-abyÈkataÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NakusalaÑ nasanidassanasappaÔighaÒca na-akusalaÑ 
nasanidassanasappaÔighaÒca dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
sanidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ cha. 
 
 26. NakusalaÑ na-anidassanasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NakusalaÑ na-anidassana-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca abyÈkato 
anidassanasappaÔigho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
2. VedanÈttika    1. Kusalattika 

 27. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
sukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Dve. 

 NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
sukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Dve. 

 Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . Na-adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ nakusalaÑ 
dhammaÑ paccayÈ sukhÈya vedanÈya sampayutto kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. Dve. (CattÈri gaÓitakena dve dve paÒhÈ kÈtabbÈ.) . HetuyÈ 
cuddasa. 
 
 28. NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
sukhÈya vedanÈya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
dukkhÈya vedanÈya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 
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 29. NasukhÈya vedanÈya sampayutto na-abyÈkato dhammo sukhÈya 
vedanÈya sampayuttassa abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. ŒrammaÓe cuddasa. 

 
3. VipÈkattika    1. Kusalattika 

 30. NavipÈkaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ vipÈkadhammadhammo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NavipÈkaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ vipÈkadhammadhammo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NavipÈkaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
4. UpÈdinnattika    1. Kusalattika 

 31. Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anupÈdinnupÈdÈniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anupÈdinnupÈdÈniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-upÈdinnupÈdÈniyaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
anupÈdinnupÈdÈniyo abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
paÒca. 

 
5. SaÑkiliÔÔhattika    1. Kusalattika 

 32. NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
cha. 

 NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
cha.
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6. Vitakkattika    1. Kusalattika 

 33. NasavitakkasavicÈraÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
savitakkasavicÈro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
pannarasa. 

 NasavitakkasavicÈraÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
savitakkasavicÈro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NasavitakkasavicÈraÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
avitakka-avicÈro abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ satta. 

 
7. PÊtittika    1. Kusalattika 

 34. NapÊtisahagataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ pÊtisahagato kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhavÊsa. 

 NapÊtisahagataÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ pÊtisahagato akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ aÔÔhavÊsa. 

 NapÊtisahagato na-abyÈkato dhammo pÊtisahagatassa abyÈkatassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe 
aÔÔhavÊsa, adhipatiyÈ anantare aÔÔhavÊsa -pa- upanissaye aÔÔhavÊsa, kamme 
catuvÊsa, natthiyÈ vigate aÔÔhavÊsa. 

 
8. Dassanattika    1. Kusalattika 

 35. Nadassanena pahÈtabbaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ dassanena 
pahÈtabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Nadassanena pahÈtabbaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbo abyÈkato dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
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9. Dassanahetuttika    1. Kusalattika 

 36. Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko kusalo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Nadassanena pahÈtabbahetukaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
dassanena pahÈtabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ cha. 

 Nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ na-abyÈkataÑ 
dhammaÑ paÔicca nevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
10. ŒcayagÈmittika    1. Kusalattika 

 37. Na-ÈcayagÈmiÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ÈcayagÈmÊ kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Na-ÈcayagÈmiÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ ÈcayagÈmÊ akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-ÈcayagÈmiÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ paÒca. 

 
11. Sekkhattika    1. Kusalattika 

 38. NasekkhaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sekkho kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NasekkhaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ nevasekkhanÈsekkho 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasekkhaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca nevasekkhanÈsekkho 
abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
12. Parittattika    1. Kusalattika 

 39. NamahaggataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ mahaggato kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava.
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 NamahaggataÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ paritto akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NaparittaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca paritto abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
13. ParittÈrammaÓattika    1. Kusalattika 

 40. NaparittÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ parittÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 NaparittÈrammaÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ parittÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cuddasa. 

 NaparittÈrammaÓo na-abyÈkato dhammo parittÈrammaÓassa 
abyÈkatassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . 
ŒrammaÓe ekavÊsa. 

 
14. HÊnattika    1. Kusalattika 

 41. NahÊnaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ majjhimo kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NahÊnaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ hÊno akusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahÊnaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca majjhimo abyÈkato dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
15. Micchattaniyatattika    1. Kusalattika 

 42. NamicchattaniyataÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ sammattaniyato 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NamicchattaniyataÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ micchattaniyato 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 NamicchattaniyataÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca aniyato abyÈkato 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 
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16. MaggÈrammaÓattika    1. Kusalattika 

 43. NamaggÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ maggÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒcatiÑsa. (Na-akusalaÑ 
na-abyÈkataÑ natthi.) 

 
17. Uppannattika    1. Kusalattika 

 44. Na-uppanno nakusalo dhammo uppannassa kusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe satta. 

 Na-uppanno na-akusalo dhammo uppannassa akusalassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe cha. 

 Na-uppanno na-abyÈkato dhammo uppannassa abyÈkatassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe satta. 

(AtÊtattikaÑ uppannattikasadisaÑ.) 
 

19. AtÊtÈrammaÓattika    1. Kusalattika 

 45. Na-atÊtÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ atÊtÈrammaÓo 
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 Na-atÊtÈrammaÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ atÊtÈrammaÓo 
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 
20. Ajjhattattika    1. Kusalattika 

 46. Na-ajjhattaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ bahiddhÈ kusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NabahiddhÈ nakusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ ajjhatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 Na-ajjhattaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ bahiddhÈ akusalo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ. NabahiddhÈ na-akusalaÑ dhammaÑ 
paccayÈ ajjhatto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve.
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21. AjjhattÈrammaÓattika    1. Kusalattika 

 47. Na-ajjhattÈrammaÓaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
ajjhattÈrammaÓo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 Na-ajjhattÈrammaÓaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
ajjhattÈrammaÓo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cha. 

 
22. Sanidassanattika    1. Kusalattika 

 48. NasanidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
Na-anidassanasappaÔighaÑ nakusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
NasanidassanasappaÔighaÑ nakusalaÒca na-anidassanasappaÔighaÑ 
nakusalaÒca dhammaÑ paccayÈ anidassana-appaÔigho kusalo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-akusalaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-abyÈkataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho abyÈkato dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Satta. 

 (Na-anidassanasappaÔighana-abyÈkatam|lÈni sattameva. Dukam|lÈni 
sattameva. SabbaÑ ekavÊsatimeva.) 

 
22. Sanidassanattika    2. VedanÈttika 

 49. NasanidassanasappaÔighaÑ nasukhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho sukhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nadukkhÈya vedanÈya sampayuttaÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho dukkhÈya vedanÈya sampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-adukkhamasukhÈya vedanÈya 
sampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho adukkhamasukhÈya 
vedanÈya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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22. Sanidassanattika    3. VipÈkattika 

 50. NasanidassanasappaÔighaÑ navipÈkaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho vipÈko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ navipÈkadhammadhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho vipÈkadhammadhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho nevavipÈkanavipÈkadhammadhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 
22. Sanidassanattika    4. UpÈdinnattika 

 51. NasanidassanasappaÔigho na-upÈdinnupÈdÈniyo dhammo 
anidassana-appaÔighassa upÈdinnupÈdÈniyassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe cha. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anupÈdinnupÈdÈniyaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho anupÈdinnupÈdÈniyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ ekavÊsa.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anupÈdinna-anupÈdÈniyaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho anupÈdinna-anupÈdÈniyo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    5. SaÑkiliÔÔhattika 

 52. NasanidassanasappaÔighaÑ nasaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho saÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho asaÑkiliÔÔhasaÑkilesiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesiko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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22. Sanidassanattika    6. Vitakkattika 

 53. NasanidassanasappaÔighaÑ nasavitakkasavicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho savitakkasavicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-avitakkavicÈramattaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho avitakkavicÈramatto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-avitakka-avicÈraÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho avitakka-avicÈro dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekavÊsa. 

 
22. Sanidassanattika    7. PÊtittika 

 54. NasanidassanasappaÔighaÑ napÊtisahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho pÊtisahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nasukhasahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-upekkhÈsahagataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho upekkhÈsahagato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    8. Dassanattika 

 55. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ 
paccayÈ anidassana-appaÔigho bhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ 
dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho nevadassanena nabhÈvanÈya 
pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 
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22. Sanidassanattika    9. Dassanahetuttika 

 56. NasanidassanasappaÔighaÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca anidassana-appaÔigho dassanena pahÈtabbahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevadassanena nabhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca sanidassanasappaÔigho nevadassanena 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

22. Sanidassanattika    10. ŒcayagÈmittika 

 57. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ÈcayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho ÈcayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-apacayagÈmiÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho apacayagÈmÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevÈcayagÈminÈpacayagÈmiÑ dhammaÑ 
paÔicca sanidassanasappaÔigho nevÈcayagÈminÈpacayagÈmÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekavÊsa. 

22. Sanidassanattika    11. Sekkhattika 

 58. NasanidassanasappaÔighaÑ nasekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho sekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-asekkhaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho asekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nanevasekkhanÈsekkhaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho nevasekkhanÈsekkho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ ekavÊsa.
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22. Sanidassanattika    12. Parittattika 

 59. NasanidassanasappaÔighaÑ naparittaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho paritto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ namahaggataÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-appamÈÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho appamÈÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    13. ParittÈrammaÓattika 

 60. NasanidassanasappaÔighaÑ naparittÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho parittÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ namahaggatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho mahaggatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ na-appamÈÓÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho appamÈÓÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    14. HÊnattika 

 61. NasanidassanasappaÔighaÑ nahÊnaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho hÊno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.  

 NasanidassanasappaÔighaÑ namajjhimaÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ napaÓÊtaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho paÓÊto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 

22. Sanidassanattika    15. Micchattaniyatattika 

 62. NasanidassanasappaÔighaÑ namicchattaniyataÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
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 NasanidassanasappaÔighaÑ nasammattaniyataÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-aniyataÑ dhammaÑ paÔicca 
sanidassanasappaÔigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekavÊsa. 

 
22. Sanidassanattika    16. MaggÈrammaÓattika 

 63. NasanidassanasappaÔighaÑ namaggÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho maggÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ namaggahetukaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ namaggÈdhipatiÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho maggÈdhipati dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 
22. Sanidassanattika    17. Uppannattika 

 64. NasanidassanasappaÔigho na-uppanno dhammo 
anidassana-appaÔighassa uppannassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . ŒrammaÓe cha. 

 
22. Sanidassanattika    18. AtÊtattika 

 65. NasanidassanasappaÔigho napaccuppanno dhammo 
anidassana-appaÔighassa paccuppannassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo.  . ŒrammaÓe cha. 

 
22. Sanidassanattika    19. AtÊtÈrammaÓattika 

 66. NasanidassanasappaÔighaÑ na-atÊtÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho atÊtÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi.  
 NasanidassanasappaÔighaÑ na-anÈgatÈrammaÓaÑ dhammaÑ paccayÈ 
anidassana-appaÔigho anÈgatÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 NasanidassanasappaÔighaÑ napaccuppannÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca anidassana-appaÔigho paccuppannÈrammaÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.
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22. Sanidassanattika    20-21. Ajjhattattikadvaya 

 67. NasanidassanasappaÔigho na-ajjhatto dhammo 
anidassana-appaÔighassa ajjhattassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena 
paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . ŒrammaÓe cha, adhipatiyÈ cha, purejÈte atthiyÈ 
avigate cha. 

 NasanidassanasappaÔigho nabahiddhÈ dhammo anidassana-appaÔighassa 
bahiddhÈ dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo. (SaÑkhittaÑ.) . 
ŒrammaÓe cha, adhipatiyÈ cha, purejÈte atthiyÈ avigate cha. 
 
 68. NasanidassanasappaÔighaÑ na-ajjhattÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho ajjhattÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NasanidassanasappaÔighaÑ nabahiddhÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca 
anidassana-appaÔigho bahiddhÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi -pa- avigate tÊÓi. 

 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÒhÈvÈrampi vitthÈretabbaÑ.) 

 
 

DhammapaccanÊyÈnulome TikatikapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ.

 



  

 



   

 

AbhidhammapiÔaka 
 

DhammapaccanÊyÈnuloma 
 

DukadukapaÔÔhÈnapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Hetuduka    1. Sahetukaduka 

 1. NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ nasahetukaÑ 
dhammaÑ paÔicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NanahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 HetuyÈ cattÈri, ÈrammaÓe cattÈri -pa- avigate cattÈri. 
 
 2. Nanahetu na-ahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. 

 HetuyÈ ekaÑ, ÈrammaÓe cha -pa- avigate paÒca. 

(PaÒhÈvÈraÑ vitthÈretabbaÑ.) 
 
 3. NahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 
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 NanahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NahetuÑ na-ahetukaÒca nanahetuÑ na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    2-5. HetusampayuttadukÈdi 

 4. NahetuÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu hetusampayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ cattÈri. 

 NahetuÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu hetuvippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 5. NahetuÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca hetu hetu 
ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NanahetuÑ na-ahetukaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca nahetu 
sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 6. NahetuÑ nahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 NanahetuÑ nahetuvippayuttaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 
 
 7. NahetuÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nahetu 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
1. Hetuduka    6-12. C|Äantaraduka 

 8. Nahetu nasappaccayo dhammo hetussa sappaccayassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe tÊÓi. (Sa~khataÑ 
sappaccayasadisaÑ.) 
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 9. NahetuÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sanidassano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Nahetu na-anidassano dhammo hetussa anidassanassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe tÊÓi. 
 
 10. NahetuÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-appaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu appaÔigho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 11. NahetuÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca hetu r|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paÔicca hetu ar|pÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 12. NahetuÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu lokiyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. (GaÓitakena tÊÓi.) 

 NahetuÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ hetu lokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 13. NahetuÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca hetu kenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 NahetuÑ nakenaci naviÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca hetu kenaci 
naviÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Hetuduka    13-18. Œsavagocchaka 

 14. NahetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu Èsavo ca nahetu Èsavo ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 NanahetuÑ no-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NahetuÑ no-ÈsavaÒca nanahetuÑ no-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NahetuÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NanahetuÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu no-Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nano-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ nano-ÈsavaÑ 
dhammaÑ paÔicca hetu no-Èsavo ca nahetu no-Èsavo ca dhammÈ uppajjanti 
hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NahetuÑ nano-ÈsavaÒca nanahetuÑ nano-ÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca 
nahetu no-Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 15. NahetuÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu sÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu anÈsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 16. NanahetuÑ na-ÈsavasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
Èsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-ÈsavavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu Èsavavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 17. NahetuÑ na-ÈsavaÒceva na-anÈsavaÒca dhammaÑ paÔicca hetu 
Èsavo ceva sÈsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NahetuÑ na-anÈsavaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
sÈsavo ceva no ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca.
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 18. NahetuÑ na-ÈsavaÒceva na-ÈsavavippayuttaÒca dhammaÑ paÔicca 
hetu Èsavo ceva Èsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-ÈsavavippayuttaÒceva nano ca ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu Èsavasampayutto ceva no ca Èsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 
 
 19. NahetuÑ ÈsavavippayuttaÑ nasÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
Èsavavippayutto sÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ ÈsavavippayuttaÑ na-anÈsavaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
Èsavavippayutto anÈsavo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    19. SaÒÒojanÈdigocchaka 

 20. NahetuÑ nosaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca hetu saÒÒojano dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 21. NahetuÑ noganthaÑ dhammaÑ paÔicca hetu gantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 
 
 22. NahetuÑ no-oghaÑ dhammaÑ paÔicca hetu ogho dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 23. NahetuÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca hetu yogo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 
 
 24. NahetuÑ nonÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca hetu nÊvaraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 25. NahetuÑ noparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu parÈmÈso 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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1. Hetuduka    54. Mahantaraduka 

 26. NahetuÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca hetu sÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu anÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 27. NahetuÑ nocittaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu citto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittaÑ dhammaÑ paÔicca hetu nocitto dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 28. NahetuÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca hetu cetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-acetasikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu acetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 29. NahetuÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nacittavippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu cittavippayutto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 30. NahetuÑ nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittasaÑsaÔÔho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nacittavisaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
cittavisaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 31. NahetuÑ nocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
cittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
nocittasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi.

 



 1. Hetuduka  54. Mahantaraduka 431 

 32. NahetuÑ nocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca hetu cittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca nahetu nocittasahabh| 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 33. NahetuÑ nacittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
cittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittÈnuparivattÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 34. NahetuÑ nacittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈno dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 35. NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
hetu cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabh| dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 
 
 36. NahetuÑ nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ 
paÔicca hetu cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattiÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu nocittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattÊ dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 37. NahetuÑ na-ajjhattikaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu ajjhattiko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
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 NahetuÑ nabÈhiraÑ dhammaÑ paÔicca hetu bÈhiro dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 38. NahetuÑ na-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca nahetu upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nano-upÈdÈ dhammaÑ paÔicca hetu no-upÈdÈ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 39. NahetuÑ na-anupÈdinnaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu anupÈdinno 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    68. UpÈdÈnagocchaka 

 40. NahetuÑ na-upÈdÈnaÑ dhammaÑ paÔicca hetu upÈdÈno dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
1. Hetuduka    74. Kilesagocchaka 

 41. NahetuÑ nakilesaÑ dhammaÑ paÔicca hetu kileso dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 
1. Hetuduka    82. PiÔÔhiduka 

 42. NahetuÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 43. NahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu 
bhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nabhÈvanÈya pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 44. NanahetuÑ nadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu dassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ.
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 NahetuÑ nanadassanena pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nadassanena pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 45. NanahetuÑ nabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca 
nahetu bhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. 

 NahetuÑ nanabhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu 
nabhÈvanÈya pahÈtabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
tÊÓi. 

 46. NahetuÑ nasavitakkaÑ dhammaÑ paÔicca hetu savitakko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (Sabbattha saÑkhittaÑ.) 

 47. NahetuÑ nasaraÓaÑ dhammaÑ paccayÈ hetu saraÓo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu araÓo dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . NanahetuÑ na-araÓaÑ dhammaÑ paÔicca nahetu araÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NahetuÑ na-araÓaÒca nanahetuÑ 
na-araÓaÒca dhammaÑ paÔicca nahetu araÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  
. HetuyÈ tÊÓi. 

2. SahetukÈdiduka    1. Hetuduka 

 48. NasahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-ahetukaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . NasahetukaÑ nahetuÒca 
na-ahetukaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca sahetuko hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasahetukaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Na-ahetukaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca ahetuko nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi.  . HetuyÈ cha. 

 49. NahetusampayuttaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetusampayutto 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. (SahetukadukasadisaÑ.) 
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 50. NahetuÒceva na-ahetukaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu ceva 
sahetuko ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-ahetukaÒceva nana ca hetuÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca sahetuko 
ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 51. NahetuÒceva nahetuvippayuttaÒca nahetuÑ dhammaÑ paÔicca hetu 
ceva hetusampayutto ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ 
ekaÑ. 

 NahetuvippayuttaÒceva nanahetuÒca nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca 
hetusampayutto ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . 
HetuyÈ ekaÑ. (AntimadukaÑ na labbhati.) 

 
7-13. C|Äantaraduka    1. Hetuduka 

 52. Na-appaccayaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaccayo hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-appaccayaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaccayo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. (Sa~khataÑ 
sappaccayasadisaÑ.) 
 
 53. NasanidassanaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca anidassano hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasanidassanaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca sanidassano nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 54. NasappaÔighaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca appaÔigho hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasappaÔighaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca sappaÔigho nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 55. Nar|piÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca ar|pÊ hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ.
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 Nar|piÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca ar|pÊ nahetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. GaÓitakena tÊÓi. 
 
 56. NalokiyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca lokuttaro hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 NalokuttaraÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 

 NalokiyaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 NalokuttaraÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca lokiyo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ cattÈri. 
 
 57. Nakenaci viÒÒeyyaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca kenaci viÒÒeyyo 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 Nakenaci naviÒÒeyyaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca kenaci 
naviÒÒeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ nava. 

 
14. Œsavagocchaka    1. Hetuduka 

 58. No-ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca Èsavo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 

 Nano-ÈsavaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca Èsavo hetu dhammo uppajjati 
hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 No-ÈsavaÑ nahetuÒca nano-ÈsavaÑ nahetuÒca dhammaÑ paÔicca Èsavo 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 

 No-ÈsavaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Nano-ÈsavaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca no-Èsavo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. TÊÓi. 
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 No-ÈsavaÑ nanahetuÒca nano-ÈsavaÑ nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca 
no-Èsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ paÒca. 

 
55. Mahantaraduka    1. Hetuduka 

 59. NasÈrammaÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca sÈrammaÓo hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 Na-anÈrammaÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca sÈrammaÓo nahetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    1. Hetuduka 

 60. NasaraÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca araÓo hetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nahetuÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo hetu 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve.  

 NasaraÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca araÓo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ. (1) 

 Na-araÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca araÓo nahetu dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo 
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nanahetuÑ dhammaÑ 
paÔicca saraÓo nahetu ca araÓo nahetu ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. 
TÊÓi. (SaÑkhittaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    2. Sahetukaduka 

 61. NasaraÓaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo sahetuko 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nasahetukaÑ dhammaÑ 
paÔicca saraÓo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 62. NasaraÓaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo ahetuko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve.
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100. SaraÓaduka    3. Hetusampayuttaduka 

 63. NasaraÓaÑ nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nahetusampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo hetusampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 64. NasaraÓaÑ nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nahetuvippayuttaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo hetuvippayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
100. SaraÓaduka    4. Hetusahetukaduka 

 65. NasaraÓaÑ nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca araÓo 
hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nahetuÒceva na-ahetukaÒca dhammaÑ paÔicca saraÓo hetu ceva sahetuko ca 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 NasaraÓaÑ na-ahetukaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca araÓo 
sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
na-ahetukaÒceva nanahetuÒca dhammaÑ paÔicca saraÓo sahetuko ceva na ca 
hetu dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve.  . 
(HetuhetusampayuttadukaÑ saÑkhittaÑ.) 

 
100. SaraÓaduka    6. Nahetusahetukaduka 

 66. NasaraÓaÑ nahetuÑ nasahetukaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo nahetu 
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasaraÓaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo nahetu 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ. 

 Na-araÓaÑ nahetuÑ na-ahetukaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo nahetu 
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayÈ. EkaÑ.  . HetuyÈ dve. 
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100. SaraÓaduka    7. C|Äantaraduka 

 67. NasaraÓo nasappaccayo dhammo araÓassa sappaccayassa 
dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe ekaÑ. 
 
 68. NasaraÓo nasa~khato dhammo. (SaÑkhittaÑ.) 
 
 69. NasaraÓaÑ nasanidassanaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo sanidassano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 

 NasaraÓo na-anidassano dhammo saraÓassa anidassanassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . NasaraÓo na-anidassano dhammo araÓassa 
anidassanassa dhammassa ÈrammaÓapaccayena paccayo.  . ŒrammaÓe dve. 
 
 70. NasaraÓaÑ nasappaÔighaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo sappaÔigho 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ tÊÓi. 
 
 71. NasaraÓaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca araÓo r|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nar|piÑ dhammaÑ paÔicca araÓo r|pÊ 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 NasaraÓaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paccayÈ saraÓo ar|pÊ dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . NasaraÓaÑ na-ar|piÑ dhammaÑ paccayÈ araÓo 
ar|pÊ dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 72. NasaraÓaÑ nalokiyaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo lokiyo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasaraÓaÑ nalokuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ araÓo lokuttaro dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 73. NasaraÓaÑ nakenaci viÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo kenaci 
viÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca. 

 NasaraÓaÑ nakenaci naviÒÒeyyaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo kenaci 
naviÒÒeyyo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ paÒca.

 



 100. SaraÓaduka  55. Mahantaraduka 439 

100. SaraÓaduka    14. ŒsavagocchakÈdi 

 74. Na-araÓaÑ na-ÈsavaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo Èsavo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 75. Na-araÓaÑ nasaÒÒojanaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo saÒÒojano 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 76. Na-araÓaÑ naganthaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo gantho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 77. Na-araÓaÑ na-oghaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo ogho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 78. Na-araÓaÑ noyogaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo yogo dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 79. Na-araÓaÑ nanÊvaraÓaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo nÊvaraÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
 
 80. Na-araÓaÑ naparÈmÈsaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo parÈmÈso 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 
100. SaraÓaduka    55. Mahantaraduka 

 81. NasaraÓaÑ nasÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo sÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 NasaraÓaÑ na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo anÈrammaÓo 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ na-anÈrammaÓaÑ dhammaÑ 
paÔicca araÓo anÈrammaÓo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 82. NasaraÓaÑ nacittaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo citto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nacittaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo citto 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. (SaÑkhittaÑ.) 
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 83. NasaraÓaÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo cetasiko dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ nacetasikaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo 
cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 84. NasaraÓaÑ nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nacittasampayuttaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo cittasampayutto dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 
 
 85. NasaraÓaÑ nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
cittasaÑsaÔÔho dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . Na-araÓaÑ 
nacittasaÑsaÔÔhaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo cittasaÑsaÔÔho dhammo 
uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ dve. 

 
100. SaraÓaduka    83. PiÔÔhiduka 

 86. NasaraÓaÑ nadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca saraÓo 
dassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 Na-araÓaÑ nanadassanena pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔicca araÓo 
nadassanena pahÈtabbo dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 
(SaÑkhittaÑ.) 
 
 87. NasaraÓaÑ nasa-uttaraÑ dhammaÑ paÔicca araÓo sa-uttaro 
dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ. 

 (SahajÈtavÈrampi PaccayavÈrampi NissayavÈrampi SaÑsaÔÔhavÈrampi 
SampayuttavÈrampi PaÔiccavÈrasadisaÑ.) 

 
PaÒhÈvÈra hetu-ÈrammaÓa 

 88. NasaraÓo nasa-uttaro dhammo araÓassa sa-uttarassa dhammassa 
hetupaccayena paccayo. EkaÑ. 

 NasaraÓo nasa-uttaro dhammo araÓassa sa-uttarassa dhammassa 
ÈrammaÓapaccayena paccayo. EkaÑ.  . HetuyÈ ekaÑ.
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PaccanÊyuddhÈra 

 89. NasaraÓo nasa-uttaro dhammo araÓassa sa-uttarassa dhammassa 

ÈrammaÓapaccayena paccayo. SahajÈtapaccayena paccayo. 

Upanissayapaccayena paccayo. PacchÈjÈtapaccayena paccayo. 

(SaÑkhittaÑ.) . NahetuyÈ ekaÑ, na-ÈrammaÓe ekaÑ. 

 HetupaccayÈ na-ÈrammaÓe ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 NahetupaccayÈ ÈrammaÓe ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 

Anuttarapada-hetu-anantara 

 90. NasaraÓaÑ na-anuttaraÑ dhammaÑ paccayÈ araÓo anuttaro 

dhammo uppajjati hetupaccayÈ.  . HetuyÈ ekaÑ -pa- avigate ekaÑ. 

 

 91. NasaraÓo na-anuttaro dhammo araÓassa anuttarassa dhammassa 

anantarapaccayena paccayo.  . Anantare ekaÑ, samanantare ekaÑ, 

upanissaye dve, purejÈte ekaÑ Èsevane ekaÑ, vippayutte ekaÑ, atthiyÈ 

ekaÑ, natthiyÈ ekaÑ, vigate ekaÑ, avigate ekaÑ. 

 

PaccanÊyuddhÈra 

 92. NasaraÓo na-anuttaro dhammo araÓassa anuttarassa dhammassa 

upanissayapaccayena paccayo. PurejÈtapaccayena paccayo. 

 Na-araÓo na-anuttaro dhammo araÓassa anuttarassa dhammassa 

upanissayapaccayena paccayo.  . NahetuyÈ dve, na-ÈrammaÓe dve -pa- 

na-upanissaye ekaÑ, napurejÈte dve -pa- no-avigate dve. 

 UpanissayapaccayÈ nahetuyÈ dve. (SaÑkhittaÑ.) 
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 NahetupaccayÈ upanissaye dve, purejÈte ekaÑ -pa- atthiyÈ ekaÑ -pa- 
avigate ekaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

(YathÈ Kusalattike PaÒhÈvÈraÑ evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 AnulomadukatikapaÔÔhÈnato paÔÔhÈya yÈva pariyosÈnÈ tiÑsamattehi 
bhÈÓavÈrehi paÔÔhÈnaÑ. 
 

DhammapaccanÊyÈnulome DukadukapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

PaccanÊyÈnulomapaÔÔhÈnaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

PaÔÔhÈnapakaraÓaÑ niÔÔhitaÑ. 

 



 

PaÔÔhÈnapÈÄiyÈ paÒcamabhÈge 
 

LakkhitabbÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Akusalo ajjhatto 22 
Akusalo adukkhamasukhÈya 3 
Akusalo anupÈdinnupÈdÈniyo 6 
Akusalo dukkhÈya 2 
Akusalo dhammo 176 
Akusalo paritto 14 
Akusalo pÊtisahagato 9 
Akusalo vipÈkadhammadhammo 4 
Akusalo savitakkasavicÈro 8 
Akusalo sahetuko 248 
Akusalo sukhÈya 1 
Akusalo hetu dhammo 246 
AkusalaÑ cittaÑ 256 
AkusalaÑ sukhÈya 1 
Anidassana-appaÔigho 194 
AnupÈdinnupÈdÈniyo 183 
AbyÈkato ajjhatto 22 
AbyÈkato adukkhamasukhÈya 3 
AbyÈkato dhammo 176 
AbyÈkato anupÈdinnupÈdÈniyo 6 
AbyÈkato appaccayo 251 
AbyÈkato paritto 14 
AbyÈkato pÊtisahagato 9 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AbyÈkato majjhimo 16 
AbyÈkato savitakkasavicÈro 8 
AbyÈkato sahetuko 248 
AbyÈkato sukhÈya 2 
AbyÈkato hetu dhammo 246 
AbyÈkataÑ cittaÑ 257 
AraÓo anidassana-appaÔigho 244 
AraÓo appaccayo 324 
AraÓo asa~khato 324 
AraÓo uppÈdÊ 242 
AraÓo sanidassano 324 
AraÓaÑ sukhasahagataÑ 239 

[ U ] 
Uppanno akusalo 35 
Uppanno abyÈkato 35 
Uppanno kusalo 35 
Uppanno hetu dhammo 271 
UpÈdinnupÈdÈniyo dhammo 183 

[ Ka ] 
Kusalo ajjhatto 22 
Kusalo atÊtÈrammaÓo 20 
Kusalo adukkhamasukhÈya 3 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kusalo anupÈdinnupÈdÈniyo 6 
Kusalo dhammo 176 
Kusalo paccuppannÈrammaÓo 21 
Kusalo paritto 14 
Kusalo pÊtisahagato 9 
Kusalo bahiddhÈ 22 
Kusalo majjhimo 16 
Kusalo vipÈkadhammadhammo 4 
Kusalo savitakkasavicÈro 8 
Kusalo sahetuko 247 
Kusalo sukhÈya 1 
Kusalo hetu dhammo 246 
KusalaÑ kenaci viÒÒeyyaÑ 253 
KusalaÑ cittaÑ 256 
KusalaÑ sahetukaÑ 247 
KusalaÑ sÈrammaÓaÑ 255 
KusalaÑ sukhÈya 1 
KusalaÑ hetuÑ dhammaÑ 245 

[ Na ] 
Na-akusalo 65 
Na-akusalaÑ nasukhÈya 403 
Na-atÊto 388 
Na-atÊto dhammo 335 
Na-anidassanasappaÔigho 112 
Na-anidassanasappaÔighaÑ 400 
Na-anuppanno 388 
Na-anuppanno dhammo 335 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Na-abyÈkato 65 
Na-abyÈkataÑ nasukhÈya 403 
Na-araÓo dhammo 400 
Na-araÓo na-anuttaro 441 
Na-uppanno nakusalo 416 
Na-upÈdinnupÈdÈniyo 405 
Nakusalo 65 
Nakusalo na-ajjhatto 410 
Nakusalo nabahiddhÈ 410 
NakusalaÑ dhammaÑ 63 
NakusalaÑ nasukhÈya 141 
NakusalaÑ nasukhÈya 
   vedanÈya 403 
NakusalaÑ nahetuÑ 127 
NaganthaniyaÑ dhammaÑ 88 
NaganthasampayuttaÑ 88 
Nanahetu nasahetuko 159 
Nanahetu nakusalo 106 
Nanahetu dhammo 74 
NanevavipÈkanavipÈka- 
   dhammadhammaÑ 386 
NanahetuÑ nasahetukaÑ 425 
NapÊtisahagato 413 
NavipÈkadhammadhammaÑ 386 
NavipÈkadhammadhammaÑ 
   nahetuÑ 386 
NavipÈkaÑ nahetuÑ 386 
NasappaÔigho 79 
NasanidassanasappaÔigho 391 
NasanidassanasappaÔigho 
   na-ajjhatto 423 
NasanidassanasappaÔigho 
   nabahiddhÈ 423
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NasanidassanasappaÔighaÑ 389 
NasaraÓo na-anuttaro 441 
NasaraÓo nasa-uttaro 441 
NasaraÓo dhammo 347 
NasaraÓaÑ 
   nahetuvippayuttaÑ 437 
NasaraÓaÑ 
   nahetusampayuttaÑ 437 
Nasahetuko 75 
NahetuÑ nakusalaÑ 105 
NahetuÑ nasahetukaÑ 425 
NahetuÑ nahetusampayuttaÑ 426 
NahetuÑ no-ÈsavaÑ 427 
Nahetu akusalo 216 
Nahetu appaccayo 309 
Nahetu ahetuko 41 
Nahetu kusalo 215 
Nahetu nasahetuko 78 
Nahetu na-ajjhatto 365 
Nahetu nabahiddhÈ 365 
Nahetu na-upÈdinnu- 
   pÈdÈniyo 360 
Nahetu nasappaccayo 426 
Nahetu sahetuko 40 
Nahetu sahetuko dhammo 308 

[ Va ] 
VipÈkadhammadhammo 181 
VipÈkadhammadhammaÑ 179 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VipÈko dhammo 181 
VipÈkaÑ dhammaÑ 179 

[ Sa ] 
SaÒÒojanavippayuttaÑ 87 
SanidassanasappaÔigho 195 
SappÊtikaÑ kusalaÑ 234 
SaraÓo atÊto 242 
SaraÓo anidassana-appaÔigho 244 
SaraÓo anuppanno 242 
SaraÓo dhammo 213 
SaraÓaÑ adukkhamasukhÈya 238 
SaraÓaÑ upekkhÈsahagataÑ 239 
SaraÓaÑ dukkhÈya 237 
SaraÓaÑ pÊtisahagataÑ 239 
SaraÓaÑ savitakkasavicÈraÑ 239 
SaraÓaÑ sukhasahagataÑ 239 
SaraÓaÑ sukhÈya 237 
Sahetuko 223 
SukhasahagataÑ kusalaÑ 234 

[ Ha ] 
Hetu akusalo 216 
Hetu akusalo dhammo 216 
Hetu atÊto 221 
Hetu anÈgato 221 
Hetu anuppanno 221 
Hetu ahetuko 41 
Hetu uppÈdÊ 221 



 PaÔÔhÈnapÈÄiyÈ paÒcamabhÈge 446 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
Hetu kusalo 215 
Hetu sahetuko 40 
Hetu sahetuko dhammo 307 
HetusampayuttaÑ dhammaÑ 199 
HetuÑ ahetukaÑ 41 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HetuÑ ÈsavaÑ dhammaÑ 47 
HetuÑ dhammaÑ 197 
HetuÑ sahetukaÑ 39 
HetuÑ sÈsavaÑ dhammaÑ 47 
HetuÑ hetusampayuttaÑ 42 
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