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ปฏิจฺจวาโร
[๑] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ธนฺธา
ตโย ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิตกฺโก ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิตกฺโก ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๒] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร
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อวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก กฏตฺตา จ รูป ฯ
สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา วิตกฺโก จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ ฯ
[๓] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ กฏตฺตา จ รูป ฯ
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[๔] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจาโร จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
วิตกฺก ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจาโร กฏตฺตา จ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺก ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วิตกฺก ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺก
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อวิตกฺกวิจารมตฺต
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เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ กฏตฺตา จ รูป
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิจาโร จ กฏตฺตา จ รูป ฯ
[๖] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิจาร ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา
จ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา วิจาร ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิจาโร เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ
[๗] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
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ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร ปฏิจจฺ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร
จ ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ฯ
[๘] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๙] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๐] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ ฯ
[๑๑] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๒] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิตกฺกฺจ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ วิจาโร ฯ
[๑๓] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ
เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิจาโร จ ฯ
[๑๔] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร
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เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ
[๑๕] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ
[๑๖] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
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จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๗] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา ตโย ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๘] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ขฺ เณ ... ฯ
สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๙] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก ฯ เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๐] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิจาโร ปฏิสนฺธกิ ขฺ เณ ... ฯ
[๒๑] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิจาโร จ ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๒] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจาร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา วตฺถุ ปฏิจฺจ วิจาโร ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
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ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ
[๒๓] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วิจาโร จ ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ฯ
[๒๔] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ
[๒๕] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ ฯ
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[๒๖] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ วิจาโร ฯ
[๒๗] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิจาโร จ ฯ
[๒๘] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร
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เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
เทฺว ปจฺจยา สชฺฌายมคฺเคน วิภตฺตา
เอว อวเสสา วีสติ ปจฺจยา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๙] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ สวิตกฺกสวิจาร
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๐] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ขนฺธา วตฺถุ
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วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิตกฺโก
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๑] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ขนฺธา จ วิตกฺโก จ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๒] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺก*วิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา
วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิจาโร
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
วิตกฺก ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิตกฺก วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๓] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา วิตกฺก
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิตกฺก วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จ วิจาโร จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ขนฺธา จ วิจาโร จ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๔] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
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วิจาร ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจาร วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป วิจาร วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
วตฺถุ ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ วิจาโร วิจาโร วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วตฺถุ วิจาร
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม
ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๓๕] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
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อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วิจาร วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร
ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ กฏตฺตา จ รูป ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป วิจาร วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจจฺ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก มหาภูเต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป วิตกฺโก วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป
ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ วตฺถุ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๓๖] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
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[๓๗] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ วิตกฺโก วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม ... สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
วิตกฺโก วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
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สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๓๙] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺธา จ วิตกฺโก จ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๐] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺกฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม ... อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
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เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม ...
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ขนฺเธ จ วิจารฺจ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ
วิจารฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิตกฺก วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ
วิจารฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ จ วิจารฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วิตกฺกฺจ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป วิตกฺก วิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
วิจาโร วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๑] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป วิตกฺก วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา ... อวิตกฺกวิจารมตฺต
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เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ขนฺเธ จ วิจารฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ จ วิจารฺจ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
วิจาโร จ เทฺว ขนฺเธ จ ... วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๒] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๓] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
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สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ...
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๔] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๕] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ จ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ
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กฏตฺตารูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๔๖] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อตฺถิปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา
อวิคตปจฺจยา ฯ
[๔๗] เหตุยา สตฺตตฺตึส อารมฺมเณ เอกวีส อธิปติยา
เตวีส อนนฺตเร เอกวีส สมนนฺตเร เอกวีส สหชาเต สตฺตตฺตึส
อฺมฺเ อฏวีส นิสฺสเย สตฺตตฺตึส อุปนิสฺสเย เอกวีส
ปุเรชาเต เอกาทส อาเสวเน เอกาทส กมฺเม สตฺตตฺตึส วิปาเก
สตฺตตฺตึส อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สตฺตตฺตึส สมฺปยุตฺเต
เอกวีส วิปปฺ ยุตฺเต สตฺตตฺตึส อตฺถิยา สตฺตตฺตึส นตฺถิยา
เอกวีส วิคเต เอกวีส อวิคเต สตฺตตฺตึส ฯ
เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกวีส ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ยถา กุสลตฺติเก คณนา เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๔๘] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุเก สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุเก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๙] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุเก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๕๐] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
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วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๕๑] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต วิตกฺก ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก วิตกฺก ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺก ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕๒] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก วิตกฺก
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ
[๕๓] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา ตโย ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป พาหิร ... อาหารสมุฏ าน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
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วตฺถุ ปฏิจจฺ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ อวิตกฺกอวิจาร
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ
[๕๔] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕๕] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจจฺ วิตกฺโก มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ฯ
[๕๖] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕๗] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
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ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุเก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕๘] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ
เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ ฯ
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[๕๙] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๖๐] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺกฺจ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๖๑] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๖๒] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
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ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุเก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๖๓] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุก สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๖๔] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุเก สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 31

วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๖๕] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๖๖] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ
[๖๗] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป วิตกฺก ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺก ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๖๘] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป วิจาร ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป วิจาร ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ
[๖๙] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ
[๗๐] อวิตกฺกอวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูปD
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ฯเปฯ กฏตฺตารูป ฯ
[๗๑] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๗๒] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา
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สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ กฏตฺตารูป ฯ
[๗๓] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ฯเปฯ สตฺต ฯ
[๗๔] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาธิปติ วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วิตกฺก
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา
วิปาเก อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจาโร จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร
จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา
วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ
[๗๕] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อวิตกฺกอวิจาราธิปติ วิปาก อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
อธิปติ วิปาก วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สตฺต ฯ
[๗๖] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ
ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา อธิปติ วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก
ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๗] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา
นอุปนิสฺสยปจฺจยา ... นอารมฺมณสทิส ฯ
[๗๘] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา สตฺต ฯ
[๗๙] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป วิตกฺก ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺก ปฏิจจฺ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม ปฏิจจฺ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๘๐] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา ฯเปฯ อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจาร ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร
ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
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นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป วิจาร ปฏิจจฺ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๘๑] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สตฺต ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกวิจารมตฺต
เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ นปุเรชาตมูลเก ยถา สุทฺธิก อรูป
ตถา อรูปา กาตพฺพา ฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ฯ
[๘๒] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจจฺ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๘๓] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา วิปาก อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๘๔] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา ฯ
[๘๕] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
เจตนา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา ฯ
[๘๖] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจารา
เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา วิจาร ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา ฯ
[๘๗] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา ฯ
[๘๘] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ
[๘๙] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอาหารปจฺจยา พาหิร ...
อุตุสมุฏาน ฯเปฯ นอินทฺ ฺริยปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺรยิ  ฯ
นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ฯเปฯ พาหิร ...
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อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ (นอาเสวน*มูลเก อวิตกฺกวิจารมตฺต วิปาเกน สห คจฺฉนฺเตน นปุเรชาตสทิส
กาตพฺพ ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตคจฺฉนฺเตน วิปาโก
ทสฺเสตพฺโพ) ... นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ... ฯ
[๙๐] ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจาร
ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อรูเป สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม
ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิตกฺโก จ ฯ
[๙๑] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อรูเป วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจาโร ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
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อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิจาโร จ เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วิจาโร จ ฯ
[๙๒] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตสุ มุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป วิจาร ปฏิจจฺ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา ฯ
[๙๓] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๙๔] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา อรูเป
สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๙๕] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๙๖] นเหตุยา เตตฺตึส นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
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สตฺตตฺตึส นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ
สตฺต นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต สตฺตตฺตึส นปจฺฉาชาเต
สตฺตตฺตึส นอาเสวเน สตฺตตฺตึส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก วีส
นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เตตฺตึส
นสมฺปยุตฺเต สตฺต นวิปปฺ ยุตฺเต เอกาทส โนนตฺถยิ า สตฺต โนวิคเต
สตฺต ฯ ยถา กุสลตฺติเก ปจฺจนียคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๙๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา
กุสลตฺติเก อนุโลมปจฺจนียคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ
[๙๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จุทฺทส ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา
กุสลตฺติเก ปจฺจนียานุโลมคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส กาตพฺโพ ฯ
ปจฺจยวาโร
[๙๙] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย!
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สตฺต ปฺหา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม
ปจฺจยา ปฺจ ปฺหา ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
[๑๐๐] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
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ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา วิจาร ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกอวิจารา
ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา วิจาโร ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ... วิจาร ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา
วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา วิตกฺโก
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๐๑] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺก*อวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ... วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร
ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา ... วิจาร ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา วิตกฺโก มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
วิจาโร จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร
ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
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อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๐๒] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม ฯเปฯ ปมอุทาหรเณ ปวตฺเต ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สตฺต ปฺหา
กาตพฺพา ฯ
[๑๐๓] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ...
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ...
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
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วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจาโร เอว ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร ฯ
[๑๐๔] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ... วิตกฺกฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ... อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก
ขนฺธฺจ วิจารฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
วิจาโร จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย ขนฺธา ฯ
อวเสเสสุ ทฺวีสุ ฆฏเนสุ ปวตฺติปฏิสนฺธิ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
เหตุปจฺจยา นิฏิตา ฯ
เหตุปจฺจย อนุมชฺชนฺเตน ปจฺจยวาโร วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ
ยถา ปฏิจฺจคณนา เอว คเณตพฺพา ฯ
อธิปติยา สตฺตตฺตึส ปุเรชาเต จ อาเสวเน จ เอกวีส
อย เอตฺถ วิเสโส ฯ
[๑๐๕] ปจฺจนีเย นเหตุยา เตตฺตึส ปฺหา สตฺตสุ าเนสุ
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สตฺต โมหา อุทฺธริตพฺพา ฯ มูลปเทสุเยว นอารมฺมเณ สตฺต
จิตฺตสมุฏานา อุทฺธริตพฺพา ฯ สวิตกฺกสวิจารมูลกา สตฺต ปฺหา
นอธิปติ กาตพฺพา ฯ
[๑๐๖] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ ปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา อธิปติ วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ... ฯ
ยถา ปฏิจฺจนเย ตถา ปฺจ ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๑๐๗] อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ ... อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ ปจฺจยา อวิตกฺกอวิจารา อธิปติ
วิปาก อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป วิปาก วิจาร ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกอวิจารา อธิปติ วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา
อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา จ วิจาโร จ ฯเปฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม
ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา อธิปติ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ... วิจาร ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
อธิปติ วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา อธิปติ วิปาก วิจาร
ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา
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สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา ... วิปาก วิจาร ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา วิจาโร จ มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วตฺถุ ปจฺจยา วิตกฺโก มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปมฆฏนาย สมฺปุณฺณา ฯ
[๑๐๘] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ ... อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺตาธิปติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺตาธิปติ วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วิจารฺจ ปจฺจยา วิปาก อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปฺจ ปฺหา กาตพฺพา ฯ
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ยตฺถ อวิตกฺกวิจารมตฺต อาคจฺฉติ ตตฺถ วิปาก กาตพฺพ ฯ นาธิปติมูลเก
สตฺตตฺตึส ปฺหา กาตพฺพา ฯ นอนนฺตรมฺป นสมนนฺตรมฺป
นอฺมฺมฺป นอุปนิสฺสยมฺป สตฺตปฺหารูปเยว ฯ นปุเรชาเต
สตฺตตฺตึส ปฏิจฺจวารปจฺจนียสทิสา ฯ นปจฺฉาชาเต สตฺตตฺตึส ฯ
นอาเสวเนป สทิส ฯ ยตฺถ อวิตกฺกวิจารมตฺโตป อาคจฺฉติ ตตฺถ
วิปากา กาตพฺพา ฯ
[๑๐๙] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม ปจฺจยา ... อวิตกฺกวิจารมตฺตา
เจตนา สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปจฺจยา ...
อวิตกฺกอวิจารา เจตนา ฯ ปริปุณฺณ กาตพฺพ ฯ สวิตกฺกสวิจาโร ...
วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ...
วิจาร ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา วตฺถุ ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
เจตนา ฯ
[๑๑๐] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... วิตกฺกฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ...
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อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
เจตนา อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา ฯ สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ
[๑๑๑] สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา ฯ
[๑๑๒] นวิปาเก สตฺตตฺตึส ปฺหา กาตพฺพา ฯ นอาหารปจฺจยา
นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๑๑๓] นเหตุยา เตตฺตึส นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
สตฺตตฺตึส นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย
สตฺต นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน สตฺตตฺตึส นกมฺเม
เอกาทส นวิปาเก สตฺตตฺตึส นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก
นฌาเน เอก นมคฺเค เตตฺตึส นสมฺปยุตฺเต สตฺต นวิปฺปยุตเฺ ต
เอกาทส โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
ปจฺจยวาโร นิฏิโต ฯ
นิสฺสยมฺป นินฺนาน ฯ
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สสฏวาโร
[๑๑๔] สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม สสฏโ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม
สสฏโ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ... สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ สสฏโ
วิตกฺโก ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม สสฏโ
สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา ... สวิตกฺกสวิจาร
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
ฯเปฯ
[๑๑๕] อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม สสฏโ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม สสฏโ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม ... วิตกฺก สสฏา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต ธมฺม สสฏโ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม ... อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ สสฏโ วิจาโร
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ สสฏโ วิจาโร ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต
ธมฺม สสฏโ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ
ธมฺมา ... อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา วิจาโร จ
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม สสฏโ
อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อวิตกฺกอวิจาร เอก ขนฺธ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 49

สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ สสฏา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม สสฏโ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ...
วิจาร สสฏา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาร
สสฏา ฯ
[๑๑๕] อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ อวิตกฺกอวิจารฺจ ธมฺม สสฏโ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม ... อวิตกฺกวิจารมตฺต เอก ขนฺธฺจ
วิจารฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สวิตกฺกสวิจารฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตฺจ ธมฺม สสฏโ สวิตกฺกสวิจาโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาร เอก ขนฺธฺจ
วิตกฺกฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
เหตุปจฺจย อนุมชฺชนฺเตน สพฺเพ ปจฺจยา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๑๑๖] เหตุยา เอกาทส อารมฺมเณ อธิปติยา อนนฺตเร
สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต
อาเสวเน กมฺเม วิปาเก อาหาเร อินทฺ ฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต
วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต อวิคเต สพฺพตฺถ เอกาทส ฯ
อนุโลม ฯ
ปจฺจนีย กาตพฺพ อสมฺโมหนฺเตน
[๑๑๗] นเหตุยา ฉ นอธิปติยา เอกาทส นปุเรชาเต เอกาทส
นปจฺฉาชาเต เอกาทส นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม สตฺต
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นวิปาเก เอกาทส นฌาเน เอก นมคฺเค ฉ นวิปฺปยุตฺเต เอกาทส ฯ
ปจฺจนีย ฯ
อิตเร ปน เทฺวป วารา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ
สสฏวาโร นิฏิโต ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๑๘] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๑๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา เหตู วิตกฺกสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๒๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา เหตู จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เหตู
กฏตฺตารูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส
จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เหตู
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
เหตู วิตกฺกสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เหตู วิตกฺกสฺส กฏตฺตา จ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ เหตุปจฺจเย
ปจฺจโย ฯเปฯ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ กฏตฺตา จ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
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เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา เหตู วิจารสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ8
อวิตกฺกวิจารมตฺตา เหตู วิจารสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ กฏตฺตา จ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อวิตกฺกอวิจารา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ
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สวิตกฺกสวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา วุฏ หิตฺวา ... ผลา
วุฏหิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขติ อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส
ชานนฺติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๓๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ สวิตกฺกสวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา วุฏหิตฺวา ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขติ
ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส
ชานนฺติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๓๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน สวิตกฺกสวิจารจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
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ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมปู คาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ อารพฺภ อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๓๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน
ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ต
อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ สวิตกฺกสวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา ... ผลา ... ผล ปจฺจเวกฺขติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปปฺ ชฺชนฺติ อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ
กิเลเส ชานนฺติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๓๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา ... ผลา ... ผล ปจฺจเวกฺขติ ต อารพฺภ วิตกฺโก
อุปฺปชฺชติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
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วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ
วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๓๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา ... ผลา ... ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ อนิจฺจโต ทุกขฺ โต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ
[๑๓๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน อวิตกฺกวิจารมตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมปู คาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๓๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺก*วิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา ... ผลา ... ผล ปจฺจเวกฺขติ
ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ
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อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๓๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นิพฺพาน อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺสS
ผลสฺส วิจารสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ จ วิจารฺจ อารพฺภ
อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๓๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา อวิตกฺกอวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ต อารพฺภ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ อริยา นิพพฺ าน ปจฺจเวกฺขนฺติ
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นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกขฺ โต
อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ โสต ... ฆาน ชิวหฺ  กาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ จ วิจารฺจ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อวิตกฺกอวิจาเร
ขนฺเธ จ วิจารฺจ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ
[๑๓๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา อวิตกฺกอวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา ... ผลา ... ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ต อารพฺภ วิตกฺโก
อุปฺปชฺชติ อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต ... วตฺถุ ... อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ จ
วิจารฺจ อนิจฺจโต ทุกขฺ โต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ จ วิจารฺจ
อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๔๐] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
นิพฺพาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส วิจารสฺส จ
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
อวิตกฺกอวิจารา ฌานา ... มคฺคา ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล
ปจฺจเวกฺขนฺติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
อุปฺปชฺชนฺติ อริยา นิพพฺ าน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส วิตกฺกสฺส จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ
สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ อาวชฺชนาย วิตกฺกสฺส จ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
อุปฺปชฺชนฺติ โสต ... ฯเปฯ โผฏพฺพ วตฺถุ ... อวิตกฺกอวิจาเร
ขนฺเธ จ วิจารฺจ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ต
อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิจารฺจ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิจารฺจ อารพฺภ วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ ฯ
[๑๔๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
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อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ
อารพฺภ อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ ฯ
[๑๔๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ อวิตกฺกอวิจารา
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ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๙] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๕๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
สวิตกฺกสวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา ... ผลา ... ผล ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ สวิตกฺกสวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา วุฏหิตฺวา ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล ครุ กตฺวา

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 61

ปจฺจเวกฺขนฺติ ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ สวิตกฺกสวิจาเร
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา อธิปติ วิตกฺกสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา อธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา อธิปติ วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา
อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต ครุ กตฺวา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ
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ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ สวิตกฺกสวิจารา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา ... ผลา ... ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต ครุ กตฺวา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๖] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกสวิจารา อธิปติสมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฌานา ... มคฺคา ... ผลา
วุฏหิตฺวา ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก
อุปฺปชฺชติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: อวิตกฺกวิจารมตฺตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ฌานา วุฏหิตฺวา มคฺคา ... ผลา ... ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต
ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๕๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อวิตกฺกวิจารมตฺตา อธิปติ
วิจารสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิจารสฺส
จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฌานา วุฏหิตฺวา มคฺคา ... ผลา ...
ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๖๒] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส วิจารสฺส
จ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อวิตกฺกอวิจารา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา อวิตกฺกอวิจารา
ฌานา ... มคฺคา ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ ต ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ
อริยา นิพพฺ าน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพพฺ าน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ จ วิจารฺจ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๖๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา อวิตกฺกอวิจารา
ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา ... ผลา ... ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา
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ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
วิตกฺกสฺส จ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ อวิตกฺกอวิจาเร
ขนฺเธ จ วิจารฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๖๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
นิพฺพาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส วิจารสฺส จ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๖] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อริยา อวิตกฺกอวิจารา ฌานา ... มคฺคา ... ผลา วุฏ หิตฺวา ผล ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ต ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ อริยา นิพพฺ าน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส วิตกฺกสฺส จ สวิตกฺกสวิจารสฺส
มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ครุ กตฺวา ฯ สงฺขิตฺต ฯ วตฺถุ ...
อวิตกฺกอวิจาเร ขนฺเธ จ วิจารฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๖๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
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อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๖๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๖๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อวิตกฺกวิจารมตฺเต ขนฺเธ จ วิจารฺจ
ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๗๐] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๗๑] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๗๒] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ
จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๗๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ
สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส โวทาน สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส
สวิตกฺกสวิจาโร มคฺโค สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส สวิตกฺกสวิจาร
ผล สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส อนุโลม สวิตกฺกสวิจาราย
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิตกฺกสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
สวิตกฺกสวิจาร จุติจิตฺต อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส วุฏานสฺส วิตกฺกสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส
โคตฺรภุ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส โวทาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส อนุโลม อวิตกฺกวิจารมตฺตาย ผลสมาปตฺติยา
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา ปฺจนฺน วิฺาณาน
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาร จุติจิตฺต อวิตกฺกอวิจารสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา อวิตกฺกอวิจารสฺส วุฏานสฺส วิจารสฺส จ ทุติยสฺส
ฌานสฺส ปริกมฺม ทุติเย ฌาเน วิจารสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ตติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ... จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ...
อากาสานฺจายตนสฺส ปริกมฺม ... วิฺาณฺจายตนสฺส ปริกมฺม ...
อากิฺจฺายตนสฺส ปริกมฺม ... เนวสฺานาสฺายตนสฺส
ปริกมฺม ... ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺม ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา
ปริกมฺม ... อิทฺธิวิธาณสฺส ปริกมฺม ... เจโตปริยาณสฺส ปริกมฺม
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
ปริกมฺม ... โคตฺรภุ อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ
โวทาน อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อนุโลม อวิตกฺกอวิจาราย
ผลสมาปตฺติยา วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๖] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาร
จุติจิตฺต อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิจารสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
วุฏานสฺส วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ฌานสฺส วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
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มคฺคสฺส วิจารสฺส จ โวทาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อนุโลม อวิตกฺกวิจารมตฺตาย ผลสมาปตฺติยา
วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๗] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส วิตกฺกสฺส จ อนุโลม โวทานสฺส วิตกฺกสฺส จ โคตฺรภุ
สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ โวทาน สวิตกฺกสวิจารสฺส
มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ สวิตกฺกสวิจาโร มคฺโค สวิตกฺกสวิจารสฺส
ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ สวิตกฺกสวิจาร ผล สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส
วิตกฺกสฺส จ อนุโลม สวิตกฺกสวิจาราย ผลสมาปตฺติยา
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริโม ปุรโิ ม วิตกฺโก ปจฺฉิมสฺส
ปจฺฉิมสฺส วิตกฺกสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต มคฺโค
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส อวิตกฺกวิจารมตฺต ผล อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 70

[๑๗๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรโิ ม ปุริโม วิตกฺโก ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺต จุติจิตฺต สวิตกฺกสวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต ภวงฺค อาวชฺชนาย
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา สวิตกฺกสวิจารสฺส
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิจารสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺต จุติจิตฺต วิตกฺโก จ อวิตกฺกอวิจารสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา วิตกฺโก จ อวิตกฺกอวิจารสฺส วุฏานสฺส วิจารสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ
[๑๘๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺโต มคฺโค อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส วิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺต ผล อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส วิจารสฺส จ
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริโม
ปุริโม วิตกฺโก ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต
จุติจิตฺต สวิตกฺกสวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิตกฺกสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต ภวงฺค อาวชฺชนาย
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา
สวิตกฺกสวิจารสฺส วุฏานสฺส วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรโิ ม ปุริโม วิจาโร ปจฺฉิมสฺส
ปจฺฉิมสฺส วิจารสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ปุริมา ปุริมา
อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกอวิจาราน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาโร มคฺโค
อวิตกฺกอวิจารสฺส ผลสฺส อวิตกฺกอวิจาร ผล อวิตกฺกอวิจารสฺส
ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน อวิตกฺกอวิจาราย ผลสมาปตฺติยา วิจารสฺส
จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาร จุติจิตฺต วิจาโร จ
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สวิตกฺกสวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกอวิจาร ภวงฺค วิจาโร จ อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจารสฺส
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน สวิตกฺกสวิจาราย ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรโิ ม ปุริโม วิจาโร ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกอวิจาร จุติจิตฺต วิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา
ขนฺธา วิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส วุฏานสฺส
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน อวิตกฺกวิจารมตฺตาย ผลสมาปตฺติยา
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาร
จุติจิตฺต อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิจารสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
วุฏานสฺส วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิโรธา
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วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน อวิตกฺกวิจารมตฺตาย
ผลสมาปตฺติยา วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกอวิจาร จุติจิตฺต วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาร ภวงฺคฺจ
วิจาโร จ อาวชฺชนาย วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจารสฺส วุฏานสฺส
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน สวิตกฺกสวิจาราย ผลสมาปตฺติยา
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา๒
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต
จุติจิตฺตฺจ วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต ภวงฺคฺจ วิจาโร
จ อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจารสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
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ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺโต มคฺโค จ วิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต ผลฺจ วิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปจฺฉิมสฺส
ปจฺฉิมสฺส วิจารสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต
จุติจิตฺตฺจ วิจาโร จ อวิตกฺกอวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
วิจาโร จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต มคฺโค จ
วิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส วิจารสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต ผลฺจ วิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ผลสฺส จ วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๙๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต จุติจิตฺตฺจ วิจาโร จ
สวิตกฺกสวิจารสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺต ภวงฺคฺจ วิจาโร จ อาวชฺชนาย
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจารสฺส วุฏานสฺส วิตกฺกสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลมฺจ
วิตกฺโก จ โคตฺรภุสฺส อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ โวทานสฺส
โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส โวทานฺจ
วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส ฯเปฯ สวิตกฺกสวิจาโร
มคฺโค จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส สวิตกฺกสวิจาร
ผลฺจ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ
สวิตกฺกสวิจาราย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
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ปุริมา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิตกฺกสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาร จุติจิตฺตฺจ
วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ฌานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส โวทานฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตาย8
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา จ
วิตกฺโก จ ปฺจนฺน วิฺาณาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
สวิตกฺกสวิจาร จุติจิตฺตฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกอวิจารสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกอวิจารสฺส วุฏานสฺส จ วิจารสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ทุติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ
ทุติยสฺส ฌานสฺส จ วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ตติยสฺส
ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ
วิตกฺโก จ อากาสานฺจายตนสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ
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วิฺาณฺจายตนสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ อากิฺจฺายตนสฺส
ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ เนวสฺานาสฺายตนสฺส
ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ อิทฺธิวิธาณสฺส
ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ เจโตปริยาณสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ฯเปฯ ยถากมฺมปู คาณสฺส ฯเปฯ
อนาคตสาณสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส จ วิจารสฺส จ โวทานฺจ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกอวิจาราย ผลสมาปตฺติยา วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาร จุติจิตฺตฺจ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส จ วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
วุฏานสฺส จ วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ฌานสฺส จ วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส จ
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วิจารสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โวทานฺจ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส จ วิจารสฺส จ อนุโลมฺจ
วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตาย ผลสมาปตฺติยา จ วิจารสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ
โคตฺรภุสฺส จ วิตกฺกสฺส จ อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ โวทานสฺส จ
วิตกฺกสฺส จ โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
มคฺคสฺส จ วิตกฺกสฺส จ โวทานฺจ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส
มคฺคสฺส จ วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
สวิตกฺกสวิจาโร มคฺโค จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส ผลสฺส จ
วิตกฺกสฺส จ สวิตกฺกสวิจาร ผลฺจ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส
ผลสฺส จ วิตกฺกสฺส จ อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจาราย
ผลสมาปตฺติยา จ วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนนฺตรปจฺจโยป สมนนฺตรปจฺจโยป
สทิโส ฯ
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[๑๙๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก
ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน ฯ
[๒๐๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๐๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ กฏตฺตารูปาน ฯ
[๒๐๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๒๐๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
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ขนฺธา วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๐๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส
จ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๐๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๐๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก
ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา
ทฺวินฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ
[๒๐๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ
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[๒๐๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วิจารสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๐๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก
สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก ฯ
[๒๑๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา
ทฺวินฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ
[๒๑๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย วิจาโร จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจาโร
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เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน เทฺว
ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน วิจาโร กฏตฺตารูปาน
ขนฺธา วตฺถสุ ฺส วตฺถุ ขนฺธาน วิจาโร วตฺถุสสฺ วตฺถุ วิจารสฺส
เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน มหาภูตา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... มหาภูตา
กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๒] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน
ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ วิตกฺกสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
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ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิตกฺกสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
กฏตฺตารูปาน ฯ
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[๒๑๙] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺโก จ วตฺถุ จ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน เทฺว
ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวินฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวนิ ฺน ขนฺธาน
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิตกฺโก จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ
กฏตฺตารูปาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วิตกฺโก จ มหาภูตา จ
กฏตฺตารูปาน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ
วิจารสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ตโย ขนฺธา จ วิจาโร จ เอกสฺส ขนฺธสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ
วิจาโร จ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก
ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ
ทฺวินฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๒๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ทฺวินฺน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๒๒๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๒๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ทฺวนิ ฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๒๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ9
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ
วตฺถุ จ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๒๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๓๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๓๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา วตฺถุสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย\
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกสฺส จ วตฺถสุ ฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๓๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ วตฺถุสสฺ จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๓๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ
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ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา
ทฺวินฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๓๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๓๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วิจารสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา วิจารสฺส จ วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก วตฺถุสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วตฺถุสสฺ จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
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วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ วตฺถสุ ฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา
ทฺวินฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ
ขนฺธาน วิจาโร วตฺถุสสฺ วตฺถุ วิจารสฺส เอก มหาภูต
ติณฺณนฺน มหาภูตาน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๒๔๒] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน
ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ วิตกฺกสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วตฺถุสสฺ จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว
ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิตกฺกสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
[๒๔๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
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อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก จ วตฺถุ จ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวินฺน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ วตฺถุ จ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา จ
วิจาโร จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ วตฺถสุ ฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิจารสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 93

[๒๕๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ
จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวินฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินนฺ 
ขนฺธาน วิจารสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ทฺวนิ ฺน
ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๕๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ วตฺถุสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ
จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ทฺวินฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ วตฺถุ จ ทฺวินนฺ  ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๕๗] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน ฯ สงฺขิตฺต ฯ สตฺต ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปฺจ ฯ
[๒๕๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย วิจาโร จิตฺตสมุฏานาน รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
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กฏตฺตา จ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวนิ ฺน
ขนฺธาน ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตา เอก มหาภูต ... จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อวิตกฺกอวิจาราน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ... ฯ
[๒๖๐] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๖๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วตฺถุ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาโร ... ฯ
[๒๖๒] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ
สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ... ฯ
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[๒๖๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปวตฺติป ปฏิสนฺธิป ทีเปตพฺพา ฯ
[๒๖๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิตกฺกสฺส ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๖๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา
ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๖๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๖๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก จ
วตฺถุ จ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๖๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต
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เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๖๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิตกฺโก จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏาน รูปาน อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิจารสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ านิ
จตฺตาริ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๗๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปานถ
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๗๑] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส ... อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ...
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส ... ตีณิ ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 98

[๒๗๒] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส ... อวิตกฺกอวิจารสฺส
ธมฺมสฺส นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เทฺว วารา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๒๗๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจาร สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ สวิตกฺกสวิจาร
ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน อุปฺปาเทติ มคฺค ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สวิตกฺกสวิจาร สีล ...
สุต จาค ปฺ ราค โทส โมห มาน ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ สวิตกฺกสวิจาร ฌาน
อุปฺปาเทติ วิปสฺสน อุปปฺ าเทติ มคฺค ... สมาปตฺตึ ... ปาณ หนติ
สงฺฆ ภินฺทติ สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา
ราโค โทโส โมโห มาโน ทิฏิ ... ปตฺถนา สวิตกฺกสวิจาราย
สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
มานสฺส ทิฏ ิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจาร สทฺธ อุปนิสฺสาย
อวิตกฺกวิจารมตฺต ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... สมาปตฺตึ ... สวิตกฺกสวิจาร
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สวิจาร สีล ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปตฺถน อุปนิสฺสาย อวิตกฺกวิจารมตฺต
ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... สมาปตฺตึ ... สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ...
ปตฺถนา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส
ปฺาย วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจาร สทฺธ อุปนิสฺสาย อวิตกฺกอวิจาร
ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สวิตกฺกสวิจาร
สีล ... ปตฺถน อุปนิสสฺ าย อวิตกฺกอวิจาร ฌาน อุปฺปาเทติ
มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ปตฺถนา อวิตกฺกอวิจาราย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส
ปฺาย วิจารสฺส จ กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๗๖] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ...
ปตฺถนา อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส
ปฺาย วิจารสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๗] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
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อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจารา
สทฺธา ... ปตฺถนา สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย ปตฺถนาย
วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกวิจารมตฺต สทฺธ อุปนิสฺสาย
อวิตกฺกวิจารมตฺต ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
อวิตกฺกวิจารมตฺต สีล ... สุต จาค ปฺ ... วิตกฺก อุปนิสฺสาย
อวิตกฺกวิจารมตฺต ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปปฺ าเทติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย
วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกวิจารมตฺต สทฺธ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ สวิตกฺกสวิจาร
ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อวิตกฺกวิจารมตฺต สีล ... สุต จาค
ปฺ ... วิตกฺก อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม
กโรติ สวิตกฺกสวิจาร ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน อุปฺปาเทติ มคฺค
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อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ สงฺฆ ภินทฺ ติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิตกฺโก จ
สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกวิจารมตฺต สทฺธ อุปนิสฺสาย อวิตกฺกอวิจาร
ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
อวิตกฺกวิจารมตฺต สีล ... สุต จาค ปฺ ... วิตกฺก อุปนิสฺสาย
อวิตกฺกอวิจาร ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิตกฺโก จ
อวิตกฺกอวิจาราย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย
วิจารสฺส จ กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๘๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตาย
สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย วิจารสฺส จ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๘๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
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อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิตกฺโก จ
สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย ปตฺถนาย วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน|
ปจฺจโย ฯ
[๒๘๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกอวิจาร สทฺธ อุปนิสฺสาย
อวิตกฺกอวิจาร ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ อวิตกฺกอวิจาร สีล ... สุต จาค ปฺ วิจาร กายิก
สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย อวิตกฺกอวิจาร
ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
อวิตกฺกอวิจารา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา วิจาโร กายิก สุข
กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อวิตกฺกอวิจาราย สทฺธาย๘
สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย วิจารสฺส กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกอวิจาร สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ สวิตกฺกสวิจาร
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ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อวิตกฺกอวิจาร สีล ...
สุต จาค ปฺ วิจาร กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ
สวิตกฺกสวิจาร ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ สงฺฆ ภินฺทติ อวิตกฺกอวิจารา สทฺธา ฯ
สงฺขิตฺต ฯ เสนาสน สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย สีลสฺส ฯเปฯ
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกอวิจาร สทฺธ
อุปนิสฺสาย อวิตกฺกวิจารมตฺต ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อวิตกฺกอวิจาร สีล ... เสนาสน อุปนิสฺสาย
อวิตกฺกวิจารมตฺต ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ อวิตกฺกอวิจารา สทฺธา ... เสนาสน อวิตกฺกวิจารมตฺตาย
สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย วิตกฺกสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๖] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
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อวิตกฺกอวิจารา สทฺธา ... เสนาสน อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส
สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย วิจารสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อวิตกฺกอวิจารา สทฺธา ... เสนาสน สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย สีลสฺส
ปตฺถนาย วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิจาโร จ
สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย ... ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๘๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิจาโร จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย
วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
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ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ... วิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาราย
สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย วิจารสฺส จ กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ...
วิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส
ปฺาย วิจารสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
[๒๙๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อวิตกฺกวิจารมตฺตา สทฺธา ... สีล สุต
จาโค ปฺา ... วิจาโร จ สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย สีลสฺส
สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส
ทิฏิยา ปตฺถนาย วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
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สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ราโค โทโส โมโห
มาโน ทิฏิ ปตฺถนา ... วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย
สีลสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ... สีล ฯเปฯ ปตฺถนา ... วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย
วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ...
สีล สุต จาโค ปฺา ฯเปฯ ปตฺถนา ... วิตกฺโก จ
อวิตกฺกอวิจาราย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย
วิจารสฺส จ กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๙๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ฯเปฯ
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ปตฺถนา ... วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส
จาคสฺส ปฺาย วิจารสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกสวิจารา สทฺธา ... สีล สุต
จาโค ปฺา ราโค โทโส โมโห มาโน ทิฏ ิ ปตฺถนา ...
วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจาราย สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย วิตกฺกสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ อวิตกฺกอวิจาราน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯเปฯ
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โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๐๐] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถปุ ุเรชาต: วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถปุ ุเรชาต:
วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๐๒] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ โสต ...
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ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๐๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา จ
วิจาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
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อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๘] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ
สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส โวทาน สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิตกฺกสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย โวทาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ทุติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ทุตเิ ย
ฌาเน วิจารสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ตติยสฺส ฌานสฺส
ปริกมฺม ตติยสฺส ฌานสฺส จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม จตุตฺถสฺส
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ฌานสฺส อากาสานฺจายตนสฺส ปริกมฺม อากาสานฺจายตนสฺส
วิฺาณฺจายตนสฺส ปริกมฺม วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตนสฺส ปริกมฺม อากิฺจฺายตนสฺส เนวสฺานาสฺายตนสฺส
ปริกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺส ทิพฺพสฺส
จกฺขุสฺส ปริกมฺม ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ทิพฺพาย โสตธาตุยา ปริกมฺม
ทิพฺพาย โสตธาตุยา อิทฺธิวิธาณสฺส ฯเปฯ เจโตปริยาณสฺส ฯเปฯ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ปริกมฺม ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ฯเปฯ ยถากมฺมูปคาณสฺส ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส
ปริกมฺม ฯเปฯ โคตฺรภุ อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ
โวทาน อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๑๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ฌานสฺส วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส วิจารสฺส จ โวทาน อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน
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ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
วิตกฺกสฺส จ อนุโลม โวทานสฺส วิตกฺกสฺส จ โคตฺรภุ สวิตกฺกสวิจารสฺส
มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ โวทาน สวิตกฺกสวิจารสฺส
มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริโม ปุรโิ ม วิตกฺโก ปจฺฉิมสฺส
ปจฺฉิมสฺส วิตกฺกสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริโม ปุริโม วิตกฺโก ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิจารสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
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อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรโิ ม ปุรโิ ม
วิตกฺโก ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรโิ ม ปุรโิ ม วิจาโร ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิจารสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อวิตกฺกอวิจารา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกอวิจาราน ขนฺธาน
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริโม ปุริโม วิจาโร ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๐] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริโม ปุรโิ ม
วิจาโร ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 114

อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรมิ า
ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิจารสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
วิจาโร จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลมฺจ
วิตกฺโก จ โคตฺรภุสฺส อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ โวทานสฺส
โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส โวทานฺจ
วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯO
[๓๒๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิตกฺกสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส
ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส อาเสวนปจฺจเยน
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ปจฺจโย โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
มคฺคสฺส โวทานฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ทุติยสฺส ฌานสฺส
ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ ทุติเย ฌาเน วิจารสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ ...
ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ ... อนาคตสาณสฺส
ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ อนาคตสาณสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกอวิจารสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย โวทานฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกอวิจารสฺส
มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ฌานสฺส วิจารสฺส จ โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ โวทานฺจ วิตกฺโก จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส มคฺคสฺส วิจารสฺส จ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ โคตฺรภุสฺส
วิตกฺกสฺส จ อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ โวทานสฺส วิตกฺกสฺส จ
โคตฺรภุ จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ
โวทานฺจ วิตกฺโก จ สวิตกฺกสวิจารสฺส มคฺคสฺส วิตกฺกสฺส จ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา วิปากาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา วิตกฺกสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เจตนา วิตกฺกสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา วิปากสฺส วิตกฺกสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 117

กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา เจตนา กฏตฺตารูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา
วิปากาน อวิตกฺกอวิจาราน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา วิปากาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา วิตกฺกสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา วิตกฺกสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 118

วิปากสฺส วิตกฺกสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา
วิปากาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๓๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สวิตกฺกสวิจารา เจตนา
วิปากาน สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
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อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นานาขณิกา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา
วิปากาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา วิจารสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา
วิปากสฺส วิจารสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา วิปากสฺส วิจารสฺส จ
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา เจตนา
วิปากาน อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อวิตกฺกอวิจารา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจารา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อวิตกฺกอวิจารา เจตนา วิปากาน
อวิตกฺกอวิจาราน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๔๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๔๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปากา สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจารมูลกา
สตฺตป ปฺหา ปริปุณฺณา ฯ
[๓๔๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก
ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปาโก อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ ... ฯ
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อวิตกฺกวิจารมตฺตมูลกา ปฺจ ปฺหา กาตพฺพา ฯ วิปากนฺติ
นิยาเมตพฺพา ฯ
[๓๔๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ฯเปฯ วิปาโก วิจาโร จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถสุ ฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปาโก วิจาโร
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก
วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปาโก วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก
อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
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วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๔๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปากา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ กฏตฺตารูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย วิปาโก อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปาโก อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๙] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก
สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๐] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปากา
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
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วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๑] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย วิปาโก สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา อาหารา วิตกฺกสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจารมูลกา
อิมินา การเณน สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๓๕๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา อาหารา
วิจารสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
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[๓๕๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจามตฺตา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๕๘] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา อินฺทฺรยิ า สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๕๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา อินทฺ ฺริยา วิตกฺกสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจารมูลกา
สตฺต ปฺหา อิมินา การเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๓๖๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา อินทฺ ฺริยา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๖๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
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อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา อินทฺ ฺริยา วิจารสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๓๖๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา
อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๖๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารา อินฺทฺรยิ า สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จกฺขุนฺทรฺ ิย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวติ ินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๖๔] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส
ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารานิ ฌานงฺคานิใ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สวิตกฺกสวิจารมูลกา สตฺต ปฺหา อิมินา การเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๓๖๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตานิ ฌานงฺคานิ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
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อวิตกฺกวิจารมตฺตมูลกา ปฺจ ปฺหา อิมินา การเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๓๖๖] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
วิจาโร จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาโร กฏตฺตารูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร
วตฺถุสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๖๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๖๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๖๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตานิ
ฌานงฺคานิ วิจาโร จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
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[๓๗๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตานิ
ฌานงฺคานิ วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๗๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺกวิจารมตฺตานิ ฌานงฺคานิ วิจาโร จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อวิตกฺกวิจารมตฺตานิ ฌานงฺคานิ วิจาโร จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๗๒] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารานิ
ฌานงฺคานิ วิตกฺโก จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๗๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารานิ
ฌานงฺคานิ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๗๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
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สวิตกฺกสวิจารานิ ฌานงฺคานิ วิตกฺโก จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๗๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกสวิจารมูลกา
สตฺต ปฺหา อิมินา การเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๓๗๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตานิ มคฺคงฺคานิ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อวิตกฺกวิจารมตฺตมูลกา ปฺจ ปฺหา อิมินา การเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๓๗๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจารานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย/
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๗๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารานิ
มคฺคงฺคานิ วิตกฺโก จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๗๙] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารานิ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 129

มคฺคงฺคานิ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๐] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
สวิตกฺกสวิจารานิ มคฺคงฺคานิ วิตกฺโก จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ
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ติณฺณนฺน ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน
ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา วิจารสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิจารสฺส จ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๘๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๙๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
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อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวินฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๓๙๑] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯฎ
[๓๙๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๓๙๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย วิจาโร จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย วิจาโร กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
วตฺถุ วิจารสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน กายวิฺาณสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ อวิตกฺกอวิจาราน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อวิตกฺกอวิจารา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๕] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๙๖] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิจารสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ
สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
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วิจาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๐๐] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา อวิตกฺก*อวิจารสฺส ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๐๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๐๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา วิตกฺกสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๐๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺกสวิจารมูลเก
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อวเสสา ปฺหา สหชาตปจฺจยสทิสา ฯ
[๔๐๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๐๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิตกฺโก สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๐๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตมูลกา ปฺจ ปฺหา
อวเสสา สหชาตปจฺจยสทิสา ฯ
[๔๐๗] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
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ขนฺธา ... วิจาโร จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกอวิจาโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิจาโร
วตฺถุสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ วิจารสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
มหาภูตา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน มหาภูตา
กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ อวิตกฺกอวิจาราน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกอวิจารา
ขนฺธา จ วิจาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๐๘] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
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วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
รูเป ... สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต๔
อนตฺตโต วิปสฺสติ ... โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๐๙] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: วิจาโร
อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ
โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ...
วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๐] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
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จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วิจาโร อวิตกฺกวิจารมตฺตาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อวิตกฺกวิจารมตฺตาน ขนฺธาน
วิจารสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปปฺ ชฺชนฺติ โสต ...
ฆาน ชิวฺห กาย ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๒] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ
ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สวิตกฺกสวิจาโร
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เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๑๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิตกฺกสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
วตฺถุ จ วิตกฺกสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ
กพฬึกาโร อาหาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ รูปชีวิตินทฺ ฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: สวิตกฺกสวิจาโร เอโก
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ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๑๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: วิตกฺโก จ วตฺถุ จ สวิตกฺกสวิจาราน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก จ วตฺถุ จ
สวิตกฺกสวิจาราน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา จ วิจาโร จ ทฺวินฺน ฯเปฯ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิจาโร จ
ทฺวินฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินนฺ 
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๔๑๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิจาโร จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาโต: วิตกฺโก จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิจารสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ
วิจาโร จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน(
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก จ มหาภูตา จ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ วิจารสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิจาโร จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ กพฬึกาโร อาหาโร จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ รูปชีวิตินทฺ ฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๔๑๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อวิตกฺกวิจารมตฺโต
เอโก ขนฺโธ จ วิจาโร จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ
วิจาโร จ ... อวิตกฺกวิจารมตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน วิจารสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ
วตฺถุ จ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๔๒๐] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร
เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๒๑] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๒๒] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
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สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกสวิจาโร เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ทฺวินฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๒๓] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: สวิตกฺกสวิจาโร เอโก
ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ วตฺถุ จ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๒๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ
อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา:
สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ กพฬึกาโร
อาหาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกสวิจารา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๒๕] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 144

นตฺถปิ จฺจยฺจ วิคตปจฺจยฺจ อนนฺตรสทิส ฯ
อวิคต อตฺถิสทิส ฯ
[๔๒๖] เหตุยา เอกาทส อารมฺมเณ เอกวีส อธิปติยา
เตวีส อนนฺตเร ปฺจวีส สมนนฺตเร ปฺจวีส สหชาเต ตึส
อฺมฺเ อฏวีส นิสฺสเย ตึส อุปนิสฺสเย ปฺจวีส
ปุเรชาเต ปฺจ ปจฺฉาชาเต ปฺจ อาเสวเน เอกวีส กมฺเม
เอกาทส วิปาเก เอกวีส อาหาเร เอกาทส อินฺทฺริเย เอกาทส
ฌาเน เอกวีส มคฺเค โสฬส สมฺปยุตฺเต เอกาทส
วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา ตึส นตฺถยิ า ปฺจวีส วิคเต ปฺจวีส
อวิคเต ตึส ฯ ฆฏนา กุสลตฺติกสทิสาเยว ฯ ปฺหาวารคณน เอว
อสมฺโมหนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๔๒๗] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๒๘] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๒๙] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๓๐] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๓๑] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๓๒] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๓๓] สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๓๔] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๓๕] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๔๓๖] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๓๗] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๓๘] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๓๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๐] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๑] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๒] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๓] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ
อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๔๔] อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม สวิตกฺกสวิจารสฺส จ
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๔๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๔๔๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๔๔๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๔๔๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส ... สหชาต
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ปุเรชาต ฯ
[๔๔๙] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๕๐] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๕๑] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๕๒] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๕๓] อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๕๔] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๕๕] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๕๖] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๕๗] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๕๘] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๕๙] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๖๐] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
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จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๔๖๑] สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกวิจารมตฺโต จ อวิตกฺกอวิจาโร
จ ธมฺมา อวิตกฺกอวิจารสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ
ปจฺจนียมาติกา ฯ
[๔๖๒] นเหตุยา ปฺจตฺตึส นอารมฺมเณ ปฺจตฺตึส นอธิปติยา
ปฺจตฺตึส นอนนฺตเร ปฺจตฺตึส นสมนนฺตเร ปฺจตฺตึส นสหชาเต8
เอกูนตฺตึส นอฺมฺเ เอกูนตฺตึส นนิสสฺ เย เอกูนตฺตึส
นอุปนิสฺสเย จตุตฺตึส นปุเรชาเต ปฺจตฺตึส นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน
นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร นอินทฺ ฺริเย นฌาเน นมคฺเค
ปฺจตฺตึส นสมฺปยุตฺเต เอกูนตฺตึส นวิปฺปยุตฺเต สตฺตวีส โนอตฺถิยา
สตฺตวีส โนนตฺถิยา ปฺจตฺตึส โนวิคเต ปฺจตฺตึส
โนอวิคเต สตฺตวีส ฯ ปจฺจนีย คเณนฺเตน อิมานิ ปทานิ
อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพานิ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๔๖๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกาทส ... นอธิปติยา เอกาทส
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร เอกาทส นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
เอกาทส นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก
นอาหาเร นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค สพฺเพ เอกาทส ฯ นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปปฺ ยุตฺเต สตฺต โนนตฺถิยา เอกาทส โนวิคเต
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เอกาทส ฯ อนุโลมปจฺจนียคณนา อิมินา การเณน คเณตพฺพา ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๔๖๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกวีส ... อธิปติยา เตวีส
อนนฺนตเร ปฺจวีส สมนนฺตเร ปฺจวีส สหชาเต ตึส อฺมฺเ
อฏวีส นิสสฺ เย ตึส อุปนิสฺสเย ปฺจวีส ปุเรชาเต ปฺจ ปจฺฉาชาเต
ปฺจ อาเสวเน เอกวีส กมฺเม เอกาทส วิปาเก เอกวีส อาหาเร
เอกาทส อินฺทฺริเย เอกาทส ฌาเน เอกวีส มคฺเค โสฬส สมฺปยุตฺเต
เอกาทส วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา ตึส นตฺถยิ า ปฺจวีส วิคเต
ปฺจวีส อวิคเต ตึส ฯ ปจฺจนียานุโลม อิมนิ า การเณน วิภชิตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
วิตกฺกตฺติก ฉฏม
นิฏิต ฯ
__________
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ปติตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๖๕] ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ตโย
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา ฯ ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
สุขสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ สุขสหคตา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ
ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ปติสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๔๖๖] สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
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ขนฺเธ ปฏิจจฺ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ สุขสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ สุขสหคต
ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา สุขสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา
ตโย ขนฺธา ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สุขสหคต
ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ
[๔๖๗] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๖๘] ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ปติสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ สุขสหคตา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
สุขสหคตา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ ปติสหคตฺจ
สุขสหคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ
เหตุปจฺจย ฯ
[๔๖๙] ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา ปฏิสนฺธกิ ขฺ เณ นตฺถิ ฯ อนนฺตรปจฺจยา
สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา
อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา ฯ ปุเรชาเต ปฏิสนฺธิกฺขเณ
นตฺถิ ฯ อาเสวนปจฺจยา อาเสวเน วิปาก นตฺถิ ฯ กมฺมปจฺจยา
วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา ฯเปฯ อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา
มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา
วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
มาติกา ฯ
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[๔๗๐] เหตุยา ทส อารมฺมเณ ทส อธิปติยา ทส อนนฺตเร
สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต
อาเสวเน กมฺเม วิปาเก อาหาเร อินทฺ ฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต
วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต อวิคเต สพฺพตฺถ ทส ฯ
เอว อนุโลมคณนา คเณตพฺพา ฯ
อนุโลม ฯ
[๔๗๑] ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปติสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ สุขสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ฯ
[๔๗๒] สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ
ปติสหคโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก สุขสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
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เทฺว ขนฺธา ฯ สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก สุขสหคต เอก ขนฺธ(
ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ
[๔๗๓] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๔๗๔] ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา ฯ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปติสหคตฺจ
สุขสหคตฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ สุขสหคตา เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคตฺจ สุขสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
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ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ
[๔๗๕] ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา ฯ น อธิปติ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ปริปณ
ุ ฺณ ฯ นปุเรชาตปจฺจยา
อรูเปติ นิยาเมตพฺพ ปฏิสนฺธิกฺขเณติ จ ฯ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา
นอาเสวนปจฺจยา ฯ ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ปติสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปติสหคตา
เจตนา ฯ ปติสหชต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ปติสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ สุขสหคตา
เจตนา ฯ อิมินา การเณน ทส ปฺหา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ปติสหคต
ธมฺม ปฏิจจฺ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา
ฯเปฯ ปริปุณฺณ ฯ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯเปฯ
[๔๗๖] สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา สุขสหคต กายวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ
[๔๗๗] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ นมคฺคปจฺจยา
นเหตุปจฺจยสทิส ฯ โมโห นตฺถิ ฯ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปริปุณฺณ
อรูปปฺหเมว ฯ
[๔๗๘] นเหตุยา ทส นอธิปติยา ทส นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 158

นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก ทส นฌาเน เทฺว นมคฺเค ทส
นวิปฺปยตฺเต ทส ฯ ปจฺจนีย ปริปุณฺณ กาตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๔๗๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ทส ... นปุเรชาเต ทส
นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นวิปปฺ ยุตฺเต ทส ฯ
อนุโลมปจฺจนีย วิตฺถาเรน คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๔๘๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ทส ... อนนฺตเร ทส
สมนนฺตเร ทส สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต
อาเสวเน กมฺเม วิปาเก อาหาเร อินทฺ ฺริเย ฌาเน สพฺเพ ทส ฯ
มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต ทส วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต
อวิคเต สพฺเพ ทส ฯ๗
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๘๑] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปติสหคตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปติสหคตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
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เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๘๒] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปติสหคตา เหตู สมฺปยุตตฺ กาน สุขสหคตาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๘๓] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปตสิ หคตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๘๔] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส ...
สุขมูเล ตีณิ ฯ
[๔๘๕] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๘๖] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส ... สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปตสิ หคตา จ สุขสหคตา จ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๘๗] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 160

ปจฺจโย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา สีล
สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปติสหคเตน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ
ปติสหคตา ฌานา วุฏหิตฺวา มคฺคา วุฏหิตฺวา ผลา วุฏหิตฺวา
ต ปติสหคเตน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา ปติสหคเตน จิตฺเตน
ปติสหคเต ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ ปติสหคเต
ขนฺเธ ปติสหคเตน จิตฺเตน อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ
อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ปติสหคโต ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปติสหคเต ขนฺเธ อารพฺภ ปติสหคตา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๘๘] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา
อุโปสถกมฺม กตฺวา ต สุขสหคเตน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ ปติสหคตา
ฌานา วุฏหิตฺวา มคฺคา วุฏหิตฺวา ผลา วุฏ หิตฺวา ต
สุขสหคเตน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา สุขสหคเตน จิตฺเตน ปติสหคเต
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภเิ ต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ ปติสหคเต ขนฺเธ สุขสหคเตน
จิตฺเตน อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ สุขสหคโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปติสหคเต
ขนฺเธ อารพฺภ สุขสหคตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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[๔๘๙] ปติสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา สีล
สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน
ปจฺจเวกฺขติ ปติสหคตา ฌานา วุฏ หิตฺวา มคฺคา วุฏหิตฺวา
ผลา วุฏหิตฺวา ต อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา
อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ปติสหคเต ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส
ชานนฺติ ปติสหคเต ขนฺเธ อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ
อุเปกฺขาสหคโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน ปติสหคตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานนฺติ ปติสหคตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคเต ขนฺเธ อารพฺภ
อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๙๐] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ
จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ ปติสหคตา ฌานา วุฏหิตฺวา มคฺคา
วุฏหิตฺวา ผลา วุฏหิตฺวา ต ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ
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จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน
ปติสหคต ปหีน กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิต กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ ปติสหคเต ขนฺเธ
ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน อนิจฺจโต ทุกฺขโต
อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ปติสหคโต
จ สุขสหคโต จ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปติสหคเต
ขนฺเธ อารพฺภ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๙๑] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สุขสหคโต ธมฺโม ปตสิ หคตสฺส ธมฺมสฺส ...
อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส จ สุขหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคเต ขนฺเธ อารพฺภ
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๙๒] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา
สีล สมาทิยติ ฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน
ปจฺจเวกฺขนฺติ อุเปกฺขาสหคตา ฌานา ... มคฺคา ... ผลา วุฏหิตฺวา
ต อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา อุเปกฺขาสหคเตน
จิตฺเตน อุเปกฺขาสหคต ปหีน กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิต กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ
อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน อนิจฺจโต ทุกฺขโต
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อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ
อุเปกฺขาสหคโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน อุเปกฺขาสคตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ อารพฺภ อุเปกฺขาสหคตา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๙๓] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส ...
สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา
สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปติสหคเตน จ
สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อุเปกฺขาสหคตา ฌานา
วุฏหิตฺวา มคฺคา วุฏหิตฺวา ผลา วุฏหิตฺวา ต ปติสหคเตน จ
สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา ปตสิ หคเตน จ
สุขสหคเตน จ จิตฺเตน อุเปกฺขาสหคต ปหีน กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิต กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส
ชานนฺติ อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน
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จ จิตฺเตน อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ อารพฺภ
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๙๔] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส ... สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน
ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ปติสหคเต จ
สุขสหคเต จ ขนฺเธ อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน อนิจฺจโต ทุกฺขโต
อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อุเปกฺขาสหคโต
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ
เจโตปริยาเณน ปติสหคตสุขสหคตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคเต จ สุขสหคเต
จ ขนฺเธ อารพฺภ อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๙๕] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส จ
สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๙๖] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
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ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ปติสหคเตน จิตฺเตน ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปติสหคตา
ฌานา วุฏ หิตฺวา มคฺคา วุฏหิตฺวา ผลา วุฏหิตฺวา
ปติสหคเตน จิตฺเตน ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปติสหคเต ขนฺเธ
ปติสหคเตน จิตฺเตน ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ปติสหคโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: ปติสหคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๙๗] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ปติสหคเตน ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: ปติสหคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
สุขสหคตาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
[๔๙๘] ปติสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ปติสหคเตน
จิตฺเตน ทาน ทตฺวา อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๙๙] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ปติสหคเตน ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: ปติสหคตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๕๐๐] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
สุขสหคเตน ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ สหชาตาธิปติ: สุขสหคตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๑] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สหชาตาธิปติ: สุขสหคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ปติสหคตาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๒] สุขสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๐๓] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สหชาตาธิปติ: สุขสหคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๔] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สหชาตาธิปติ: อุเปกฺขาสหคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๕] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๐๖] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๐๗] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯเปฯ
สหชาตาธิปติ: ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ปติสหคตาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๘] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา สุขสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สหชาตาธิปติ: ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน สุขสหคตาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๙] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๑๐] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส จ
สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฯเปฯ สหชาตาธิปติ:
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ปติสหคตานฺจ
สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๑] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปติสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ปติสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ปติสหคต อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิมินา
การเณน สพฺเพส ปทาน ปจฺจโยติ ทีเปตพฺพ ฯ อนุโลม
โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส มคฺโค ผลสฺส
ผล ผลสฺส อนุโลม ปติสหคตาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๑๒] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปติสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สุขสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ปติสหคต อนุโลม สุขสหคตสฺส โคตฺรภุสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปตสิ หคต อนุโลม สุขสหคตสฺส โวทานสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ปติสหคต อนุโลม สุขสหคตาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๑๓] ปติสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคต จุติจิตฺต อุเปกฺขาสหคตสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคต ภวงฺค
อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคตา วิปากมโนวิฺาณธาตุ
กิริยามโนวิฺาณธาตุยา
อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย
ปติสหคต ภวงฺค อุเปกฺขาสหคตสฺส ภวงฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปติสหคต กุสลากุสล อุเปกฺขาสหคตสฺส วุฏานสฺส
กิริย วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๔] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า ปติสหคตา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคต อนุโลม ปติสหคตสฺส
จ สุขสหคตสฺส จ โคตฺรภุสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯt
สงฺขิตฺต ฯ ปติสหคต อนุโลม ปตสิ หคตาย จ สุขสหคตาย จ
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๕] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สุขสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
สุขสหคต อนุโลม สุขสหคตสฺส โคตฺรภุสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ สุขสหคต อนุโลม สุขสหคตาย
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๖] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ปติสหคตาน ขนฺธาน ฯ สงฺขิตฺต ฯ สุขสหคต
อนุโลม ปติสหคตาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๗] สุขสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย สุขสหคต จุติจิตฺต อุเปกฺขาสหคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคต ภวงฺค อาวชฺชนาย
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคต กายวิฺาณ วิปากมโนธาตุยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคตา วิปากมโนวิฺาณธาตุ
กิริยามโนวิฺาณธาตุยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคต
ภวงฺค อุเปกฺขาสหคตสฺส ภวงฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
สุขสหคต กุสลากุสล อุเปกฺขาสหคตสฺส วุฏานสฺส กิริย วุฏานสฺส
ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๘] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สุขสหคต อนุโลม ปตสิ หคตาย จ สุขสหคตาย จ
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๙] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา ปฺจนฺน วิฺาณาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุเปกฺขาสหคต
อนุโลม อุเปกฺขาสหคตาย ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน อุเปกฺขาสหคตาย ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๕๒๐] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคต จุติจิตฺต ปติสหคตสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อาวชฺชนา ปติสหคตาน ขนฺธาน วิปากมโนธาตุ
ปติสหคตาย วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อุเปกฺขาสหคต ภวงฺค
ปติสหคตสฺส ภวงฺคสฺส อุเปกฺขาสหคต กุสลากุสล ปติสหคตสฺส
วุฏานสฺส กิริย วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ปติสหคตาย ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๒๑] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ...
ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ตานิเยว จ คมนานิ นิยาเมตพฺพานิ ฯ
[๕๒๒] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส ... สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ จุติจิตฺต
อุเปกฺขาสหคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
ภวงฺค อาวชฺชนาย ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ วิปากมโนวิฺาณธาตุ
กิริยามโนวิฺาณธาตุยา
ปติสหคตฺจ
สุขสหคตฺจ
ภวงฺค อุเปกฺขาสหคตสฺส ภวงฺคสฺส ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
กุสลากุสล อุเปกฺขาสหคตสฺส วุฏ านสฺส กิริย วุฏานสฺส
ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๕๒๓] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส จ
สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ อนุโลม ปติสหคตาย จ สุขสหคตาย
จ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๒๔] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนนฺตรปจฺจยสทิส ฯ
[๕๒๕] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปฏิจฺจสทิส ฯ สหชาเต ทส ปฺหา ฯ
[๕๒๖] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทส ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๕๒๗] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปติสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน
จิตฺเตน ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ
ปติสหคต ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ ปติสหคต สีล ... สุต ... จาค ...
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ปฺ อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ สีล สมาทิยติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ ปติสหคต ราค ... โมห มาน ทิฏึ ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปตสิ หคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ สีล สมาทิยติ
อุโปสถกมฺม กโรติ ปติสหคต ฌาน อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปติสหคเตน จิตฺเตน อทินฺน อาทิยติ มุสา ภณติ ปสุณ
ภณติ สมฺผ ปลปติ สนฺธึ ฉินฺทติ นิลฺโลป หรติ เอกาคาริก กโรติ
ปริปนฺเถ ติฏติ ปรทาร คจฺฉติ คามฆาต กโรติ นิคมฆาต กโรติ
ปติสหคตา สทฺธา ... สีล สุต จาโค ปฺา ราโค โมโห มาโน
ทิฏิ ... ปตฺถนา ปติสหคตาย สทฺธาย สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส
ปฺาย ราคสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๒๘] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปติสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน
จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ
คณฺหาติ ปติสหคต สีล ... สุต จาค ปฺ ราค โมห มาน ทิฏ ึ ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สุขสหคเตน จิตฺเตน อทินฺน อาทิยติ ... นิคมฆาต กโรติ
ปติสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา สุขสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย
สุขสหคตสฺส กายวิฺาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๕๒๙] ปติสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปติสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย
อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... อภิฺ อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ... ทิฏึ คณฺหาติ ปติสหคต สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ
ปติสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา อุเปกฺขาสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๐] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปติสหคต สทฺธ
อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ ...
ทิฏึ คณฺหาติ ปติสหคต สุขสหคต สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต
กโรติ ปติสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ปติสหคตาย จ สุขสหคตาย
จ สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๑] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สุขสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน
จิตฺเตน ทาน เทติ ... ทิฏ ึ คณฺหาติ สุขสหคต สีล ... ปตฺถน ...
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สุขสหคต กายวิฺาณ อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน
เทติ ... นิคมฆาต กโรติ สุขสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ... สุขสหคต
กายวิฺาณ สุขสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย สุขสหคตสฺส
กายวิฺาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๒] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สุขสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน
จิตฺเตน ทาน เทติ ... ทิฏ ึ คณฺหาติ สุขสหคต สีล ... ปตฺถน ...
สุขสหคต กายวิฺาณ อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน
เทติ ... นิคมฆาต กโรติ สุขสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ... สุขสหคต
กายวิฺาณ ปติสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๓๓] สุขสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สุขสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย
อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... อภิฺ อุปฺปาเทติ ... ทิฏึ
คณฺหาติ สุขสหคต สีล ... ปตฺถน ... สุขสหคต กายวิฺาณ
อุปนิสฺสาย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ
สุขสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ... สุขสหคต กายวิฺาณ
อุเปกฺขาสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๕๓๔] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สุขสหคต สทฺธ
อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ ...
ทิฏึ คณฺหาติ สุขสหคต สีล ... ปตฺถน ... สุขสหคต กายวิฺาณ
อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ ...
นิคมฆาต กโรติ ฯเปฯ สุขสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ... สุขสหคต
กายวิฺาณ ปติสหคตาย จ สุขสหคตาย จ สทฺธาย ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๕] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุเปกฺขาสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย
อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... อภิฺ อุปฺปาเทติ ... ทิฏึ
คณฺหาติ อุเปกฺขาสหคต สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย อุเปกฺขาสหคเตน
จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ อุเปกฺขาสหคตา สทฺธา ...
ปตฺถนา อุเปกฺขาสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๓๖] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปตสิ หคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ๐
ปกตูปนิสฺสโย: อุเปกฺขาสหคต สทฺธ อุปนิสสฺ าย ปติสหคเตน
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จิตฺเตน ทาน เทติ ... ทิฏึ คณฺหาติ อุเปกฺขาสหคต
สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต
กโรติ อุเปกฺขาสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ปติสหคตาย สทฺธาย
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๗] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุเปกฺขาสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย
สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... ทิฏึ คณฺหาติ อุเปกฺขาสหคต สีล ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต
กโรติ อุเปกฺขาสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา สุขสหคตาย สทฺธาย
ปตฺถนาย สุขสหคตสฺส กายวิฺาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๘] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุเปกฺขาสหคต สทฺธ
อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ ...
ทิฏึ คณฺหาติ อุเปกฺขาสหคต สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ
อุเปกฺขาสหคตา สทฺธา ... ปตฺถนา ปติสหคตาย จ สุขสหคตาย จ
สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๙] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
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ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปติสหคตฺจ
สุขสหคตฺจ สทฺธ อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน
เทติ ... ทิฏ ึ คณฺหาติ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ สีล ... ปตฺถน
อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ
ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ สทฺธา ... ปตฺถนา ปติสหคตาย
สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๐] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา สุขสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปตสิ หคตฺจ
สุขสหคตฺจ สทฺธ อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... ทิฏึ
คณฺหาติ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ ปติสหคตา จ
สุขสหคตา จ สทฺธา ... ปตฺถนา สุขสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย
สุขสหคตสฺส กายวิฺาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๑] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปตสิ หคตฺจ
สุขสหคตฺจ สทฺธ อุปนิสฺสาย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ...
อภิฺ อุปฺปาเทติ ... ทิฏึ คณฺหาติ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
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สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ...
นิคมฆาต กโรติ ปติสหคตา จ สุขสหคตา จ สทฺธา ... ปตฺถนา
อุเปกฺขาสหคตาย สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๒] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส จ
สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปติสหคตฺจ
สุขสหคตฺจ สทฺธ อุปนิสฺสาย ปติสหคเตน จ
สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ
ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ...
สมาปตฺตึ ... มาน ... ทิฏึ คณฺหาติ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ
สีล ... สุต จาค ปฺ ราค โมห มาน ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสสฺ าย
ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ จิตฺเตน ทาน เทติ สีล สมาทิยติ
อุโปสถกมฺม กโรติ ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ ฌาน ... วิปสฺสน ...
มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปติสหคเตน จ สุขสหคเตน จ
จิตฺเตน อทินฺน อาทิยติ มุสา ภณติ ปสุณ ภณติ สมฺผ ปลปติ
สนฺธึ ฉินฺทติ นิลฺโลป หรติ เอกาคาริก กโรติ ปริปนฺเถ ติฏติ
ปรทาร คจฺฉติ คามฆาต กโรติ นิคมฆาต กโรติ ปติสหคตา จ
สุขสหคตา จ สทฺธา ... ปตฺถนา ปติสหคตาย จ สุขสหคตาย จ
สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๓] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปติสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ปติสหคตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
ปติสหคต อนุโลม ปติสหคตสฺส โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส
โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๔] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปติสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สุขสหคตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปติสหคต
อนุโลม สุขสหคตสฺส โคตฺรภุสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
ปติสหคต อนุโลม สุขสหคตสฺส โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
ปติสหคต โคตฺรภุ สุขสหคตสฺส มคฺคสฺส ปติสหคต โวทาน
สุขสหคตสฺส มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๕] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า ปติสหคตา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปติสหคตานฺจ สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปตสิ หคต โวทาน
ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๖] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปตินย ปสฺสิตฺวา กาตพฺพ ฯ
[๕๔๗] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
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อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน อุเปกฺขาสหคต
โวทาน อุเปกฺขาสหคตสฺส มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๘] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส ... สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปติสหคตา จ
สุขสหคตา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปติสหคตานฺจ
สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ปติสหคตฺจ สุขสหคตฺจ โวทาน ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๔๙] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ปติสหคตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
ปติสหคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: ปติสหคตา เจตนา วิปากาน ปติสหคตาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๐] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ปติสหคตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน สุขสหคตาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปติสหคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน สุขสหคตาน ขนฺธาน
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปติสหคตา เจตนา
วิปากาน สุขสหคตาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๑] ปติสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปติสหคตา เจตนา วิปากาน
อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๒] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: ปติสหคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ปติสหคตานฺจ
สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
นานาขณิกา: ปติสหคตา เจตนา วิปากาน ปติสหคตานฺจ
สุขสหคตานฺจ ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๓] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ... ฯ จตฺตาริป
คณนานิ ปสฺสิตฺวา กาตพฺพา ฯ
[๕๕๔] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ ... ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย นานาขณิกา ฯ ... สุขสหคตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย นานาขณิกา: อุเปกฺขาสหคตา
เจตนา ... ฯ ... ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย นานาขณิกา: อุเปกฺขาสหคตา เจตนา ... ฯ
ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส ...

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 183

จตฺตาริ กาตพฺพานิ ฯ ปติสหคต อนุมชฺชนฺเตน วิภชิตพฺพ ฯ
[๕๕๕] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ปติสหคโต วิปาโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ปติสหคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ทฺวนิ ฺน
ขนฺธาน ฯเปฯ ยถา ปฏิจฺจวาเร เหตุปจฺจเย เอว วิตฺถาเรตพฺพา
ทส ปฺหา ฯ
[๕๕๖] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ทส ปฺหา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ นตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นตฺถิป วิคตมฺป อนนฺตรสทิส ฯ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๗] เหตุยา ทส อารมฺมเณ โสฬส อธิปติยา โสฬส
อนนฺตเร โสฬส สมนนฺตเร โสฬส สหชาเต ทส อฺมฺเ
ทส นิสฺสเย ทส อุปนิสฺสเย โสฬส อาเสวเน ทส กมฺเม
โสฬส วิปาเก ทส อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต
อตฺถิยา ทส นตฺถิยา โสฬส วิคเต โสฬส อวิคเต ทส ฯ
กุสลตฺติก อนุโลม อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๕๕๘] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๙] ปติสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๐] ปติสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๑] ปติสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๒] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๓] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๔] สุขสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๕๖๕] สุขสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๖] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๖๗] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๖๘] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯk
[๕๖๙] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม ปติสหคตสฺส จ สุขสหคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๐] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๑] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา สุขสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๒] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๓] ปติสหคโต จ สุขสหคโต จ ธมฺมา ปติสหคตสฺส จ
สุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๔] นเหตุยา โสฬส นอารมฺมเณ นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร นสหชาเต นอฺมฺเ นนิสสฺ เย นอุปนิสฺสเย
นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร
นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค นสมฺปยุตฺเต นวิปฺปยุตฺเต โนอตฺถิยา
โนนตฺถิยา โนวิคเต โนอวิคเต สพฺพตฺถ โสฬส ฯ
ปจฺจนีย อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๕๗๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ทส ... นอธิปติยา ทส
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอุปนิสฺสเย นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต
นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค
นวิปฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต สพฺพตฺถ ทส ฯ
อนุโลมปจฺจนีย อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
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[๕๗๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ โสฬส ... อธิปติยา อนนฺตเร
สมนนฺตเร โสฬส สหชาเต ทส อฺมฺเ ทส นิสฺสเย ทส
อุปนิสฺสเย โสฬส อาเสวเน ทส กมฺเม โสฬส วิปาเก ทส อาหาเร
ทส อินฺทฺริเย ทส ฌาเน ทส มคฺเค ทส สมฺปยุตเฺ ต ทส อตฺถยิ า
ทส นตฺถิยา โสฬส วิคเต โสฬส อวิคเต ทส ฯ
ปจฺจนียานุโลม อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปติตฺติก สตฺตม
นิฏิต ฯ
__________
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ทสฺสนตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๗๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ จ ธมฺมาM
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๕๗๘] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ ภาวนายปหาตพฺพh
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ จ ธมฺมา
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อุปปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๕๗๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจจฺ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว
มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๕๘๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๕๘๑] ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
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ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๕๘๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเสนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๕๘๓] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๕๘๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ
[๕๘๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม
ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว มหาภูเต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
อุปาทารูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๕๘๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา ฯ อารมฺมณสทิส ฯ
[๕๘๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ตีณิ ฯ ภาวนาย ... ตีณิ ฯ
เนวทสฺสเนน ฯ เปยฺยาโล ฯ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ... พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนน
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ภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๕๘๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา เอก ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ...
เอก ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ
เทฺว มหาภูตา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน ... เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ
[๕๘๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นิสฺสยปจฺจยา ฯ เหตุปจฺจยสทิส ฯ อุปนิสสฺ ยปจฺจยา
ตีณิ ฯ ปุเรชาตปจฺจยา ตีณิ ฯ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
อาเสวนปจฺจยา วิปากปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ กมฺมปจฺจยา ปริปุณฺณ
อชฺฌตฺติกา จ อสฺสตฺตานฺจ มหาภูตา ฯ
[๕๙๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจจฺ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ วิปากปจฺจยา
วิปาก เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ
[๕๙๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา ฯ ปริปุณฺณ อชฺฌตฺติกา มหาภูตา
จ อาหารสมุฏานฺจ ฯ อินฺทฺริยปจฺจยา กมฺมปจฺจยสทิส ฯ
ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา เหตุปจฺจยสทิส ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจยา
อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา กุสลตฺติเก วิปฺปยุตฺตปจฺจยสทิส ฯ
อตฺถิปจฺจยา สหชาตปจฺจยสทิส ฯ นตฺถิปจฺจยา ฯเปฯ
วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๕๙๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว อนนฺตเร
ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม นว
วิปาเก เอก อาหาเร นว อินฺทฺริเย นว ฌาเน นว มคฺเค นว
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต
ตีณิ อวิคเต นว ฯ
อิมานิ ปทานิ อนุมชฺชนฺเตน อนุโลม คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๕๙๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๕๙๔] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕๙๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจจฺ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ อเหตุก
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๕๙๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
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[๕๙๗] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๕๙๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจจฺ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ ... เอก มหาภูต ...
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ... ฯ
[๕๙๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๐๐] ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๐๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ฯ ปริปุณฺณ เหตุปจฺจยสทิส ฯ
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นอนนฺตรปจฺจยา
นสมนนฺตรปจฺจยา
นอฺมฺปจฺจยา
นอุปนิสฺสยปจฺจยา ... ฯ
[๖๐๒] ... นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ฯเปฯ
อรูเป ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ฯเปฯ ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย ฯเปฯ พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
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ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ฯเปฯ ทสฺสเนนปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๐๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา ฯ
[๖๐๔] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพฐ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏ าน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๖๐๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นวิปากปจฺจยา ฯ นอธิปติปจฺจยสทิส ฯเปฯ
ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
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[๖๐๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจจฺ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอาหารปจฺจยา
พาหิร ... อุตสุ มุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๖๐๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ฯเปฯ
นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก
มหาภูต ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๖๐๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ฯเปฯ นฌานปจฺจยา
ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๖๐๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ฯเปฯ นมคฺคปจฺจยา
อเหตุก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๖๑๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ นอารมฺมณสทิส ฯ
[๖๑๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อรูเป ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ฯ ภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ฯเปฯ นวิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา อรูเป ภาวนายปหาตพฺพ เอก
ขนฺธ ... ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
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อรูเป เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๖๑๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย ...
โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ นอารมฺมณสทิส ฯ
[๖๑๓] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ
ตฺวา คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๖๑๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ นอุปนิสฺสเย
ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ
เอว อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
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[๖๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร
ตีณิ สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย ตีณิ
ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ
อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค เทฺว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อนุมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโร
[๖๑๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สหชาโต ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
สหชาตา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ สหชาตา ฯเปฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๖๑๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม
ปจฺจยา ภาวนาย ... ตีณิ ฯ
[๖๑๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ
วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป วตฺถุ
ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน|
รูป ฯ
[๖๑๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
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ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๒๐] ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ... ฯ ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม
ปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ จ ธมฺมา
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ... ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๒๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๖๒๒] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯ
[๖๒๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา
ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา
กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา
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วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา ฯ
[๖๒๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ฯ
[๖๒๕] ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ
[๖๒๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ฯ ปริปุณฺณ ฯ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา อารมฺมณสทิส ฯ
[๖๒๗] ... สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ...
ตีณิ ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ... ตีณิ ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ
ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา มหาภูเต
ปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน
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เอก ... จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ฯ อวเสสา
เหตุปจฺจยสทิสา ฯ
[๖๒๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
ปุเรชาตปจฺจยา ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ อาเสวนปจฺจยา ปฏิสนฺธิ นตฺถิ
วิปากฺจ ฯ กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา
ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๖๒๙] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา สตฺตรส
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต สตฺตรส อฺมฺเ
สตฺต นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต สตฺต
อาเสวเน สตฺต กมฺเม สตฺตรส วิปาเก เอก อาหาเร สตฺตรส
อินฺทฺริเย สตฺตรส ฌาเน สตฺตรส มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตเฺ ต
สตฺต วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถิยา สตฺตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต
สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๖๓๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๖๓๑] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๖๓๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ...
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ...
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๖๓๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
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ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห ฯ
[๖๓๔] ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๖๓๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๓๖] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๓๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปจฺจยา
กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ เอก มหาภูต ปจฺจยา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ฯเปฯ(
[๖๓๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
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ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๓๙] ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ...
นอารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๔๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ฯ สหชาตสทิส ฯ นอนนฺตรปจฺจยา
นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา ฯ
[๖๔๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ทสฺสเนนปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๔๒] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ภาวนายปหาตพฺพ เอก ... ฯ
ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ
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ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ...
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา
กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ...
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน
เอก ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ...
นปุเรชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ
ธมฺม ฯเปฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ... ฯ
[๖๔๓] ... นกมฺมปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา ฯ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ...
นกมฺมปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพา
เจตนา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ... นกมฺมปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ
ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏ าน ...
อุตุสมุฏาน ... ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา ฯ เนวทสฺสเนนน
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ภาวนายปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา ฯ
[๖๔๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา
เจตนา ฯ ภาวนายปหาตพฺพฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา ฯ
[๖๔๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา ฯ ปริปุณฺณ ฯ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
... นอาหารปจฺจยา พาหิร ... อุตุสมุฏ าน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
... นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปจฺจยา รูปชีวิตินทฺ ฺริย ฯ
... นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณ ... พาหิร ... ฯเปฯ อสฺสตฺตาน
... ฯ ... นมคฺคปจฺจยา อเหตุก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
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เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก มหาภูต ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
... นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก
ขนฺธ ปจฺจยา อรูเป ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนาย ฯเปฯ อรูเป เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ โนนตฺถิปจฺจยา
โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๖๔๖] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
สตฺตรส นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ
ปฺจ นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต
สตฺตรส นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส
อาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก
นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ
โนวิคเต ปฺจ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๖๔๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา สตฺตรส
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ นอุปนิสฺสเย
ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน
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สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๖๔๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ... อนนฺตเร สตฺต
สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต สตฺต อฺมฺเ สตฺต นิสฺสเย สตฺต
อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต สตฺต อาเสวเน สตฺต กมฺเม สตฺต
วิปาเก เอก อาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค ฉ
สมฺปยุตฺเต สตฺต วิปฺปยุตฺเต สตฺต อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา สตฺต
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปจฺจยวาโร นิฏิโต ฯ
นิสสฺ ยวาโร ปจฺจยสทิโส กาตพฺโพ ฯ
สสฏวาโร
[๖๔๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯc
[๖๕๐] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
สสฏา ฯ
[๖๕๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
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ธมฺโม ... เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ สสฏา ฯ
[๖๕๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ฯ สพฺพานิ ปทานิ
วิตฺถาเรตพฺพานิ ตีณิ ตีณิ ฯ
[๖๕๓] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน
ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ อินทฺ ฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ
มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ
นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลม ฯ
[๖๕๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๖๕๕] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๖๕๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๖๕๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา
นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนาย
ฯเปฯ
นฌานปจฺจยา
ปฺจวิฺาณ
ฯ
... นมคฺคปจฺจยา อเหตุก ฯ ... เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ตีณิ ฯ
[๖๕๘] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๖๕๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๖๖๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร
ตีณิ สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย ตีณิ
ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ
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อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค เทฺว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
สสฏวาโร นิฏิโต ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร
[๖๖๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สมฺปยุตฺโต ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๖๒] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๖๓] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๖๔] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน ฯ
[๖๖๕] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๖๖] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... ภาวนายปหาตพฺพา เหตู จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๖๗] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส ... ภาวนายปหาตพฺพา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๖๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๖๙] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิฏึ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
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ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉ อารพฺภ วิจิกิจฺฉา
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๗๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส
ชานนฺติ ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสนฺติ เจโตปริยาเณน ทสฺสเนนปหาตพฺพจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานนฺติ ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๗๑] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพ ราค
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ
อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ
อารพฺภ อุทธฺ จฺจ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ
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[๖๗๒] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพ ราค
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อารพฺภ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา
อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ
โทมนสฺส อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๗๓] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ภาวนายปหาตพฺพ
ปหีน กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิต กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต
อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ เจโตปริยาเณน ภาวนายปหาตพฺพจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานนฺติ ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมปู คาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๗๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน
ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏ หิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ
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อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ ... วตฺถุ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ทิพเฺ พน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท ... เจโตปริยาเณน เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๗๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา
สีล สมาทิยติ ฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน อสฺสาเทติ ต
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อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ... ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... ฌาเน
ปริหีเน วิปปฺ ฏิสาริสฺส ... ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ
จกฺขุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ... วตฺถุ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ
ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ราโค ... ทิฏ ิ ... วิจิกิจฺฉา ... ฯ
[๖๗๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา
สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ...
จกฺขุ ... วตฺถุ ... เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ อสฺสาเทติ
ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ
ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๗๗] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ทิฏึ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
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สหชาตาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๗๘] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
ทสฺสเนนปหาตพฺพาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ
[๖๗๙] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๘๐] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพ ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๘๑] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพ
ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๘๒] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
ภาวนายปหาตพฺพาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ
[๖๘๓] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฯ
[๖๘๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล
สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๘๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา
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อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ... วตฺถุ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๘๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล
สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ ฯเปฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๘๗] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทสฺสเนนปหาตพฺพาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๘๘] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯt
[๖๘๙] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา
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ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๙๐] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๙๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
เนวทสฺสเนนนภาวนาย ฯเปฯ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
มคฺโค ผลสฺส ผล ผลสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๙๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ฯเปฯ อาวชฺชนา ทสฺสเนนปหาตพฺพาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๙๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
ภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๙๔] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนนฺตรสทิส ฯ
[๖๙๕] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ
[๖๙๖] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... ตีณิ ฯ
[๖๙๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ
ขนฺธาน เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน มหาภูตา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๖๙๘] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ
[๖๙๙] ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ
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[๗๐๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺโพ เอโก
ขนฺโธ ... ฯ
[๗๐๑] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... ภาวนายปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ฯ
[๗๐๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ ขนฺธาน
เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๗๐๓] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ ภาวนาย ... ตีณิ ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย
ฯเปฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ9
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ ขนฺธาน เอก มหาภูต ...
อสฺสตฺตาน ... จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส ฯเปฯ กายายตน
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กายวิฺาณสฺส วตฺถุ ... ฯ
[๗๐๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส นิสฺสย ปจฺจเยนปจฺจโย วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพาน
ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ...
วตฺถุ ภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๐๕] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๗๐๖] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน ฯ
[๗๐๗] ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๗๐๘] ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
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นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ
[๗๐๙] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพ
ราค อุปนิสสฺ าย ปาณ หนติ อทินนฺ  อาทิยติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทส ... โมห ... ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ... โทโส โมโห
ทิฏิ ... ปตฺถนา ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
ทิฏิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทส ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ... โทโส โมโห ทิฏิ ...
ปตฺถนา สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๑] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
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อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺโพ
ราโค ... โทโส โมโห มาโน ... ปตฺถนา ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๗๑๒] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพ ราค
อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินทฺ ติ ภาวนายปหาตพฺพ โทส ...
โมห ... มาน ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค ... โทโส โมโห มาโน ... ปตฺถนา
ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สกภณฺเฑ ฉนฺทราโค ปรภณฺเฑ
ฉนฺทราคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สกปริคฺคเห ฉนฺทราโค
ปรปริคฺคเห ฉนฺทราคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๓] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพ
ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ภาวนายปหาตพฺพ
โทส ... โมห ... มาน ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค ... โทโส โมโห
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มาโน ... ปตฺถนา สทฺธาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๗๑๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สีล ...
สุต จาค ปฺ กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สทฺธา ... สีล สุต
จาโค ปฺา กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน
สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
อุปนิสฺสาย ... ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ...
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ... เสนาสน ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส
โทสสฺส โมหสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
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อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ สีล ... ปฺ กายิก สุข กายิก ทุกขฺ 
อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ สทฺธา ...G
ปฺา กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน
ภาวนายปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส
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อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
ทสฺสเนนปหาตพฺพาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ
อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โสต ... กาย
รูเป ... โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ
ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
ภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๑] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๗๒๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๓] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๔] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุริมา ปุริมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสสฺ
อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๖] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๗๒๗] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย
สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๘] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๙] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๐] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา
เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๑] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๗๓๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน ฯ นานาขณิกา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย
วิปาโก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๔] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ กพฬึกาโร ฯ
สตฺต ปฺหา ฯ ... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริยฺจ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ ฯ สตฺต ปฺหา ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๕] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ อิทมฺป ทสฺสเนน สทิส ฯ
[๗๓๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ ภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๓๙] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๗๔๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๑] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เทฺว ขนฺธา ... ฯ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิส กาตพฺพ ฯ
[๗๔๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สหชาโต: เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏนานฺจ
รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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ขนฺธา วตฺถสุ ฺส วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เอก
มหาภูต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ โสต ... กาย รูเป ...
โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุเนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิมสฺส กายสฺส รูปชีวิตินทฺ ฺริย กฏตฺตารูปาน ฯ
[๗๔๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ โสต ... วตฺถุ อสฺสาเทติ วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค
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อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส ...
โสต ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ วตฺถุ ภาวนายปหาตพฺพาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๕] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ... ฯ
[๗๔๖] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๗] ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... ฯเปฯ เทฺว
ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๗๔๘] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๙] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ อฏ อธิปติยา ทส
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย อฏ ปุเรชาเต ตีณิ
ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก
อาหาเร สตฺต อินฺทรฺ ิเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๗๕๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๑] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๒] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
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[๗๕๓] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๔] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๕] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๖] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๗๕๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๕๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๖๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต
ปุเรชาต ฯ
[๗๖๑] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ...
สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๗๖๒] ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต
ปุเรชาต ฯ
[๗๖๓] ภาวนายปหาตพฺโพ จ เนวทสฺสเนนฺนภาวนายปหาตพฺโพ
จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ...
สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๗๖๔] นเหตุยา จุทฺทส นอารมฺมเณ จุทฺทส นอธิปติยา
จุทฺทส นอนนฺตเร จุทฺทส นสมนนฺตเร จุทฺทส นสหชาเต
ทส นอฺมฺเ ทส นนิสฺสเย ทส นอุปนิสฺสเย จุทฺทส
นปุเรชาเต ทฺวาทส นปจฺฉาชาเต จุทฺทส นอาเสวเน จุทฺทส
นกมฺเม จุททฺ ส นวิปาเก จุทฺทส นอาหาเร จุทฺทส นอินฺทฺริเย
จุทฺทส นฌาเน จุทฺทส นมคฺเค จุทฺทส นสมฺปยุตฺเต ทส
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นวิปฺปยุตฺเต อฏ โนอตฺถิยา อฏ โนนตฺถิยา จุทฺทส โนวิคเต
จุทฺทส โนอวิคเต อฏ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๗๖๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
สตฺต นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺต นอาเสวเน
สตฺต นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺต นอาหาเร สตฺต นอินฺทฺริเย
สตฺต นฌาเน สตฺต นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๗๖๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฏ ... อธิปติยา ทส
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต นว อฺมฺเ ตีณิ
นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย อฏ ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก อาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต
ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา
เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ทสฺสนตฺติก อฏม
นิฏิต
__________
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ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๖๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม
ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ฯ
[๗๖๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺธา ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
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ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ... เทฺว ขนฺธา ฯ
[๗๖๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ... เทฺว ขนฺธา ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อุทฺธจฺจสหคต โมห
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจจฺ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๗๗๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ เทฺวขนฺธา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจกิ ิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ
โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนน*ปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
ธมฺมา ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ ... ฯ
[๗๗๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนว
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ทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม
ปฏิจฺจ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา ... อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๗๗๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... อารมฺมณปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จ โมโห จ
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จ โมโห จ ฯ
[๗๗๓] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ตีณิ ฯ ทสฺสเนน
สทิส วิภชิตพฺพ ฯ
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[๗๗๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ
[๗๗๕] ทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
[๗๗๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
[๗๗๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อารมฺมณปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๗๗๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ฯ
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[๗๗๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก}
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ เหตุสทิสา ฯ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ... ตีณิ ฯ เหตุสทิสา ฯ
อธิปติยา โมโห นตฺถิ ฯ
[๗๘๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ... เทฺว ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
[๗๘๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๗๘๒] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนนภาวนาย
ฯเปฯ อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา ฯ อารมฺมณสทิส ฯ
[๗๘๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
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เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ โมโห จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจจฺ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนน
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... สหชาตปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ
[๗๘๔] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ โมโห จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจจฺ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... สหชาตปจฺจยา
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ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
โมโห จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๗๘๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยาO
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก ... ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ ทสสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ เหตุสทิส กาตพฺพ ฯ
[๗๘๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... อฺมฺปจฺจยา นิสสฺ ยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา
อาหารปจฺจยา อินฺทฺรยิ ปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา
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สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา
อวิคตปจฺจยา ฯ
[๗๘๗] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ เอกาทส อธิปติยา
นว อนนฺตเร เอกาทส สมนนฺตเร เอกาทส สหชาเต สตฺตรส
อฺมฺเ เอกาทส นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย เอกาทส
ปุเรชาเต เอกาทส อาเสวเน เอกาทส กมฺเม สตฺตรส วิปาเก
เอก อาหาเร สตฺตรส อินฺทฺริเย สตฺตรส ฌาเน สตฺตรส
มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตเฺ ต เอกาทส วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถิยา
สตฺตรส นตฺถิยา เอกาทส วิคเต เอกาทส อวิคเต สตฺตรส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๗๘๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๗๘๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๗๙๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุก
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก
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ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ... เทฺว ขนฺธา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๗๙๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๗๙๒] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคต ... ฯ
[๗๙๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทธฺ จฺจสหคต โมห
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ เอก มหาภูต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๗๙๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๗๙๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๗๙๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนน*ปหานภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ฯ
สหชาตสทิส ฯ นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา
นอุปนิสฺสยปจฺจยา ฯ
[๗๙๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
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ธมฺมา ... อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ทสฺสเนน สทิส ตีณิ ฯ
[๗๙๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา
อรูเป
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺธา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯ
สงฺขิตตฺ  ฯ อสฺสตฺตาน ... ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา
อรูเป อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
[๗๙๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต
เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม
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ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๐๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา ฯ อิเมป เทฺว กาตพฺพา ฯ
[๘๐๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา
นกมฺมปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เจตนา ฯ
[๘๐๒] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา ฯ
[๘๐๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
เนวทสฺสเนนน
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ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... อุทธฺ จฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
[๘๐๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
เจตนา ฯ
[๘๐๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตถา เจตนา ฯ
[๘๐๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา ฯ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
[๘๐๗] เนวทสฺสเนนนภาวนาย ฯเปฯ นอาหารปจฺจยา
พาหิร ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ นอินฺทฺริยปจฺจยา
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน
มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริย ... นฌานปจฺจยา ฯ ปฺจวิฺาณ ฯ
มหาภูตา กาตพฺพา ฯ ... นมคฺคปจฺจยา อเหตุก เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ... อสฺสตฺตาน ...
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๘๐๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
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ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ
ตโย ขนฺธา โมโห จ ... เทฺว ขนฺธา ฯ
[๘๐๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
ภาวนาย ... ตีณิ ฯ
[๘๑๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ... พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต โมห
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
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ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
[๘๑๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ฯ
[๘๑๒] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺธา โนนตฺถิปจฺจยา
โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๘๑๓] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
สตฺตรส นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ
ปฺจ นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต เตรส นปจฺฉาชาเต
สตฺตรส นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส
นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก
นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต เอกาทส โนนตฺถิยา ปฺจ
โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
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[๘๑๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา สตฺตรส
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต เตรส นปจฺฉาชาเต สตฺตรสช
นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต เอกาทส โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๘๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ
สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ
อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ตีณิ
วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ อินฺทรฺ ิเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค
เทฺว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา
ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๘๑๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ... ตีณิ ฯ ปฏิจจฺ วารสทิส ฯ
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนาย
... เอก ฯ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ วตฺถุ ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ฯ
[๘๑๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคต โมห
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วตฺถุ
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกจิ ฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ
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[๘๑๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา
เทฺว ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๘๑๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ
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[๘๒๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ตีณิ ฯ
ปฏิจฺจวาเร อารมฺมณสทิสา ฯ ภาวนาย ... ตีณิ ฯ ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ฯ
[๘๒๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปจฺจยาภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา อุทฺธจฺจสหคต โมห
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... อารมฺมณปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
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จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... อารมฺมณปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ฯ
[๘๒๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
... อารมฺมณปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต
เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ
โมหฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ... ฯ
[๘๒๓] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺธา อุทฺธจฺจสหคต
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เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ... เทฺว
ขนฺธา ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม
ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโกฎ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ จ ... ฯ
[๘๒๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ ภาวนาย ... ตีณิ ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม
ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา เอก ฯ
วตฺถุ ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม
ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
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จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๒๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ ... ฯ ทสฺสเนน*ปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม
ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
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[๘๒๖] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิสา ฯ
อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา ฯ
[๘๒๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกจิ ฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิจิกิจฺฉาสหคต เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิสา ฯ
[๘๒๘] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา
วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา
อสฺสตฺตาน จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา ... วตฺถุ ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคต โมห
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... วตฺถุ
ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา อุทฺธจฺจสหคต โมห
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ...
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วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วตฺถุ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ฯ
[๘๒๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ สหชาตปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต เอก
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ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
โมโห จ ฯ
[๘๓๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา ตีณิ ฯ
[๘๓๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา
อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา
วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา
มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา ... ฯ
[๘๓๒] ... วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา โมโห
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป โมโห วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
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ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺธา จ โมโห จ วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๘๓๓] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิสา ฯ
[๘๓๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา3
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ...
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป โมห วิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วตฺถุ ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เอก
มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ขนฺเธ วิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
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ธมฺโม ... วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺธา
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป โมห
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนาย ฯเปฯ
ทสฺสเนน สทิส ฯ
[๘๓๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
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ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม
ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ขนฺเธ จ โมหฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ จ ... ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ขนฺเธ จ โมหฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
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วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ จ ... วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ ภาวนาย ... ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิสา ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๘๓๖] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ สตฺตรส อธิปติยา
สตฺตรส อนนฺตเร สตฺตรส สมนนฺตเร สตฺตรส สหชาเต
สตฺตรส อฺมฺเ สตฺตรส นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสสฺ เย
สตฺตรส ปุเรชาเต สตฺตรส อาเสวเน สตฺตรส กมฺเม สตฺตรส
วิปาเก เอก อาหาเร สตฺตรส อินทฺ ฺริเย สตฺตรส ฌาเน
สตฺตรส มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตฺเต สตฺตรส วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส
อตฺถิยา สตฺตรส นตฺถยิ า สตฺตรส วิคเต สตฺตรส อวิคเต
สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๘๓๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๘๓๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๘๓๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อเหตุก
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปริปุณณ
ฺ  ฯ
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๘๔๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๘๔๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๘๔๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๔๓] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปจฺจยา
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จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๔๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ปจฺจยา
กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ เอก มหาภูต ... พาหิร ...ต
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๘๔๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ
จ โมหฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๔๖] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๔๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ฯ สหชาตสทิส ฯ
นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา
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นปุเรชาตปจฺจยา ฯ ปฏิจฺจวาเร ปจฺจนียสทิส ฯ เตรส
ปฺหา นินฺนาน ฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ฯ
[๘๔๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโกต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา ฯ
[๘๔๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา ฯ
[๘๕๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ปจฺจยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน
... อุตุสมุฏาน ... วตฺถุ ปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
เจตนา
ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... วตฺถุ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
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[๘๕๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เจตนา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
[๘๕๒] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
[๘๕๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นวิปากปจฺจยา ฯ ปริปุณฺณ ฯ
ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ ... นอาหารปจฺจยา พาหิร ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน ... ฯ ... นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน
... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปจฺจยา รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ
... นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ... พาหิร ... อาหาร*สมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ ... นมคฺคปจฺจยา
อเหตุก เอก ... นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ ปฏิจฺจวารปจฺจนีเย
นวิปฺปยุตฺตสทิส นินฺนาน ฯ เอกาทส ฯ โนนตฺถิปจฺจยา
โนวิคตปจฺจยา ฯ
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[๘๕๔] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
สตฺตรส นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ
ปฺจ นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต เตรส นปจฺฉาชาเต
สตฺตรส นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส
นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก
นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต เอกาทส โนนตฺถิยา ปฺจ
โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๘๕๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา สตฺตรส
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต เตรส นปจฺฉาชาเต สตฺตรส
นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต เอกาทส โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต
ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๘๕๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปฺจ ... อนนฺตเร ปฺจ
สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ ปฺจ นิสสฺ เย
ปฺจ อุปนิสฺสเย ปฺจ ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน ปฺจ กมฺเม
ปฺจ วิปาเก เอก อาหาเร ปฺจ อินฺทฺริเย ปฺจ ฌาเน ปฺจ
มคฺเค ปฺจ สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา ปฺจ
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นตฺถิยา ปฺจ วิคเต ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปจฺจยวาโร นิฏิโต ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร_
[๘๕๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ
[๘๕๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... ภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ
[๘๕๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม
สสฏโ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... วิจิกิจฺฉาสหคต โมห สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
สสฏโ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อุทฺธจฺจสหคต โมห
สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 281

[๘๖๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา
... เทฺว ขนฺธา ฯ
[๘๖๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม สสฏโ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๘๖๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ
สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม สสฏโ ... ตีณิ ฯฒ
[๘๖๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม
...
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
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เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ... วิจิกิจฺฉาสหคต โมห สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
สสฏโ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อุทฺธจฺจสหคต โมห
สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
[๘๖๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ จ โมหฺจ สสฏา ฯ
[๘๖๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุกฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม สสฏโ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๘๖๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม สสฏโ ... เอก ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม
สสฏโ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...8
อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา ฯ
[๘๖๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา
นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา
กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา
ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๘๖๘] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ เอกาทส อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร เอกาทส สมนนฺตเร เอกาทส สหชาเต เอกาทส
อฺมฺเ เอกาทส นิสฺสเย เอกาทส อุปนิสฺสเย เอกาทส
ปุเรชาเต เอกาทส อาเสวเน เอกาทส กมฺเม เอกาทส วิปาเก
เอก อาหาเร เอกาทส อินฺทฺริเย เอกาทส ฌาเน เอกาทส
มคฺเค เอกาทส สมฺปยุตฺเต เอกาทส วิปฺปยุตฺเต เอกาทส
อตฺถิยา เอกาทส นตฺถิยา เอกาทส วิคเต เอกาทส อวิคเต
เอกาทส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๘๖๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ เนวทสฺสเนน-m
*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต
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ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๘๗๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๘๗๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา
อเหตุก เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๘๗๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ... นอธิปติปจฺจยา ฯ
สหชาตสทิส ฯ นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา
นกมฺมปจฺจยา สตฺต ฯ นวิปากปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๘๗๓] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา เอกาทส นปุเรชาเต
เอกาทส นปจฺฉาชาเต เอกาทส นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม
สตฺต นวิปาเก เอกาทส นฌาเน เอก นมคฺเค เอก
นวิปฺปยุตฺเต เอกาทส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๘๗๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา สตฺต ... นปุเรชาเต สตฺต
นปจฺฉาชาเต สตฺต นอาเสวเน สตฺต นกมฺเม สตฺต นวิปาเก
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สตฺต นวิปฺปยุตฺเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๘๗๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร
ตีณิ สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสสฺ เย
ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก
อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค เทฺว สมฺปยุตฺเต
ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ
อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๘๗๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ
[๘๗๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๗๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
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ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ภาวนาย ... ตีณิ ฯเปฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย ... เอก ฯ
[๘๗๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๘๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๘๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๘๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๘๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
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ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏึ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปปฺ ชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกจิ ฺฉา อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉ อารพฺภ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ
[๘๘๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต ...
ปุพฺเพ ฯเปฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต
อนตฺตโต ... เจโตปริยาเณน ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย โมหสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๘๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
[๘๘๖] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ราโค อุปปฺ ชฺชติ อุทธฺ จฺจ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อารพฺภ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๘๘๗] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ... ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฉฺ า อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อารพฺภ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปปฺ ชฺชติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ
[๘๘๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... อริยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ปหีน กิเลส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิตกิเลส ... ปุพเฺ พ สมุทาจิณฺเณ ...
ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ... เจโตปริยาเณน
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
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ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
โมหสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๘๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ
วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
[๘๙๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ...
ภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
[๘๙๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ทาน ทตฺวา ... ฯ วิตฺถาเรตพฺพ ทสฺสนตฺติกสทิส ฯ
... อาวชฺชนาย โมหสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๙๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน
ทตฺวา ... ฯ ยถา ทสฺสนตฺติก ฯ
[๘๙๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน
ทตฺวา ... ฯ ยถา ทสฺสนตฺติก ฯ
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[๘๙๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ... จกฺขุ อารพฺภ วิจิกจิ ฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ โสต ... วตฺถุ ... เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๘๙๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๘๙๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ...
วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๘๙๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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[๘๙๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ... วิจิกจิ ฺฉาสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
[๘๙๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ...
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๙๐๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ...
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๙๐๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ... อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๙๐๒] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ... อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๙๐๓] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ... อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๙๐๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสนตฺติกสทิส ฯ
ทส ปฺหา ฯ
[๙๐๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๐๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โมหสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๐๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๐๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๐๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ปุริมา ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๑๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส ... ปุริมา ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ปุรโิ ม ปุริโม
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วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ปุริโม ปุริโม วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน"
ปจฺจโย อาวชฺชนา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ปุริโม ปุริโม อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ... ปุรโิ ม ปุริโม วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 295

ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา วิจกิ ิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ... ปุรโิ ม ปุริโม อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๑๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ... ปุริมา ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 296

[๙๑๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ... ปุรมิ า ปุริมา
วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิส คมน ฯ
[๙๒๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนนฺตรสทิส ฯ
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปฏิจฺจวาเร สหชาตสทิส ฯ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปฏิจฺจวาเร
อฺมฺสทิส ฯ นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปจฺจยวาเร
นิสฺสยวารสทิส ฯ วิสุ ฆฏนา นตฺถิ ฯ
[๙๒๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ราค อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทส ... โมห ... ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค ... โทโส
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โมโห ทิฏ ิ ... ปตฺถนา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ราคสฺส
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๒๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทส ... โมห ... ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค ...
ปตฺถนา สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
ผลสมาปตฺติยา โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๒๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค ... โทโส โมโห
ทิฏิ ... ปตฺถนา วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๒๔] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ราโค ... โทโส โมโห มาโน ... ปตฺถนา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
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ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๒๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ราค อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทส ... โมห ... มาน ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค ... ปตฺถนา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ทิฏิยา
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สกภณฺเฑ ฉนฺทราโค
ปรภณฺเฑ ฉนฺทราคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สกปริคฺคเห
ฉนฺทราโค ปรปริคฺคเห ฉนฺทราคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๒๖] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทส ... โมห ... มาน ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค ...
ปตฺถนา สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
ผลสมาปตฺติยา โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๒๗] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส ... ฯ ปกตูปนิสสฺ โย: ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค ...
ปตฺถนา วิจกิ ิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๒๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค ... ปตฺถนา อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๒๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
สีล ... ปฺ กายิก สุข กายิก ทุกขฺ  อุตุ โภชน เสนาสน ...
โมห อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สทฺธา ... โมโห สทฺธาย
ผลสมาปตฺติยา โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
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สทฺธ อุปนิสสฺ าย ... ทิฏ ึ คณฺหาติ สีล ... ปฺ กายิก สุข กายิก
ทุกฺข เสนาสน ... โมห อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
สทฺธา ... เสนาสน ... โมโห จ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ราคสฺส
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสสฺ าย ... มาน ชปฺเปติ โมห อุปนิสฺสาย ... มาน ชปฺเปติ
สทฺธา ... เสนาสน ... โมโห จ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ราคสฺส
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธา ... ปฺา กายิก สุข
กายิก ทุกฺข เสนาสน ... โมโห จ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธา ... เสนาสน ... โมโห จ
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อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ราคสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺสx
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
ผลสมาปตฺติยา โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๗] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ราคสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ราคสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๓๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ สทฺธาย ผลสมาปตฺติยา โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๔๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ... อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
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จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ โสต ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา ... รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน ... กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ราโค ... ทิฏ ิ ... วิจิกิจฺฉา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน
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ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ราโค อุปปฺ ชฺชติ อุทธฺ จฺจ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ
วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๔๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
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วตฺถุ อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๔๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๔๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพชพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
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จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ปุริมา ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตาขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โมหสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ อิมานิ ตีณิ ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนาย
ฯเปฯ อาเสวนมูลเก วุฏานสฺสป อาวชฺชนายป
ปหาตพฺพ ฯ สตฺตรส ปฺหา ปริปุณฺณา อนนฺตรสทิสา ฯ
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[๙๕๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา
โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๕๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๖๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๖๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๖๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
นานาขณิกา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๖๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปวตฺติปฏิสนฺธิ ฯ วิปากา ขนฺธา วตฺถุสฺส ฯ
[๙๖๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๖๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
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อาหารา โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๖๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ภาวนาย ...
ตีณิ ฯ ทสฺสเนน สทิส ฯ
[๙๖๗] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส ฯ
[๙๖๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ... อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ อาหารสทิส ฯ โมโห กาตพฺโพ ฯ ภาวนาย ...
ตีณิ
[๙๖๙] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกา อินฺทรฺ ิยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฯ สงฺขิตฺต ฯ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย ... รูปชีวิตินฺทฺรยิ 
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน
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ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิเม สเหตุกา กาตพฺพา ฯ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปฏิจฺจวาเร สมฺปยุตฺตวารสทิส ฯ
[๙๗๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ ทสฺสนตฺติกสทิส ฯ
[๙๗๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ ทสฺสนตฺติกสทิส ฯ
[๙๗๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ ทสฺสนตฺติกสทิส ฯ ปจฺฉาชาตา:
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ฯ
[๙๗๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน ฯ
[๙๗๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ... ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน ฯ
[๙๗๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
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จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ... ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๗๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส ... ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๗๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๗๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน ฯ ปจฺฉาชาตา: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๗๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
เอโก ขนฺโธ ... ฯ
[๙๘๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๘๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ...
ตีณิ ฯ
[๙๘๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
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เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อสฺสตฺตาน ... ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิจฺจโต ... ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน ... กายายตน ... วตฺถุ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน ฯ
[๙๘๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนน*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๘๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
วตฺถุ ภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๘๕] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ
อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ
อารพฺภ วตฺถุ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๘๖] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ อารพฺภ อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ อารพฺภ วตฺถุ
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๘๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... วิจิกิจฺฉาสหคโต เอโก
ขนฺโธ จ โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๙๘๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ิย ฯ
สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ
โมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จ
กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๘๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... วิจิกิจฺฉาสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ โมโห จ ... ฯ
[๙๙๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนาย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ติสฺโส ปฺหา
ทสฺสเนน นเยน วิภชิตพฺพา ฯ อุทฺธจฺจนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ
นตฺถิ วิคต อวิคตปจฺจยา ฯ
[๙๙๑] เหตุยา เอกาทส อารมฺมเณ เอกวีส อธิปติยา ทส
อนนฺตเร สตฺตรส สมนนฺตเร สตฺตรส สหชาเต สตฺตรส
อฺมฺเ เอกาทส นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย เอกวีส ปุเรชาเต
ปฺจ ปจฺฉาชาเต ปฺจ อาเสวเน สตฺตรส กมฺเม สตฺต
วิปาเก เอก อาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค
สตฺต สมฺปยุตฺเต เอกาทส วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา สตฺตรส
นตฺถิยา สตฺตรส วิคเต สตฺตรส อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๙๙๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๙๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๙๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๙๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๙๖] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๙๗] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๙๙๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๙๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม๗
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๑] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๒] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
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สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๔] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อิธ สหชาต ปุเรชาต มิสฺสคต อตฺถิ
ปาลิย กาตพฺพ คณนาย อุปธาเรตฺวา คเณตพฺพ ฯ
[๑๐๐๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ิย ฯ
อิธาป อารมฺมณปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา อตฺถิ ปาลิย นตฺถิ
คเณนฺเตน อุปธาเรตฺวา คเณตพฺพ ฯ
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[๑๐๐๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อิธาป สหชาต ปุเรชาต ย มิสฺสกปฺหา อตฺถิ ปาลิย
น กาตพฺพ ฯ
[๑๐๐๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๐๙] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อิธาป สหชาต ปุเรชาต ย มิสฺสกปฺหา
อตฺถิ ฯ
[๑๐๑๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ิย ฯ
อิธาป อารมฺมณอุปนิสฺสยา อตฺถิ ฯ
[๑๐๑๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 321

จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๑๒] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก จ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อิธาป สหชาต ปุเรชาต อตฺถิ เย เต ปฺหา น ลิขิตา เต
ปาลิย คเณนฺตาน พฺยฺชเนน น สเมนฺติ เต ปาลิย น ลิขิตา
คณนา ปากฏา โหนฺติ ยทิ สสโย อุปฺปชฺชติ อนุโลเม อตฺถปิ จฺจเย
เปกฺขิตพฺพ ฯ
[๑๐๑๓] นเหตุยา เอกวีส นอารมฺมเณ นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร นสหชาเต นอฺมฺเ นนิสฺสเย นอุปนิสฺสเย นปุเรชาเต
นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร นอินฺทฺริเย
นฌาเน นมคฺเค นสมฺปยุตฺเต นวิปฺปยุตฺเต โนอตฺถิยา โนนตฺถิยา
โนวิคเต โนอวิคเต สพฺพตฺถ เอกวีส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๐๑๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกาทส ... นอธิปติยา
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร เอกาทส นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร
นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค เอกาทส นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
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ปฺจ โนนตฺถิยา เอกาทส โนวิคเต เอกาทส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๐๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกวีส ... อธิปติยา ทส
อนนฺตเร สตฺตรส สมนนฺตเร สตฺตรส สหชาเต สตฺตรส
อฺมฺเ เอกาทส นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย เอกวีส ปุเรชาเต
ปฺจ ปจฺฉาชาเต ปฺจ อาเสวเน สตฺตรส กมฺเม สตฺต วิปาเก
เอก อาหาเร สตฺต อินทฺ ฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต
สมฺปยุตฺเต เอกาทส วิปปฺ ยุตฺเต นว อตฺถิยา สตฺตรส นตฺถิยา
สตฺตรส วิคเต สตฺตรส อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก นวม
นิฏิต ฯ
__________
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อาจยคามิตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๐๑๖] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ จ
เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
อาจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯE
[๑๐๑๗] อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อปจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อปจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจx
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อปจยคามิ
จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
อปจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๑๐๑๘] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 324

ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา เนวาจยคามิ*นาปจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวาจยคามินาปจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว
มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๑๐๑๙] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา อาจยคามี
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อปจยคามิฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๒๐] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๐๒๑] อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อปจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อปจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๐๒๒] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา เนวาจยคามิ*นาปจยคามึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา ฯ
[๑๐๒๓] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ ... อปจยคามิ ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ
เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... เอก ฯ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย
มหาภูตา ฯเปฯ มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ
จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อปจยคามิฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๒๔] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม ...
อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา สพฺเพป มหาภูตา
กาตพฺพา ฯ อฺมฺปจฺจยา จิตฺตสมุฏานมฺป กฏตฺตารูปมฺป
อุปาทารูปมฺป นตฺถิ ฯ นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา
อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา
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วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถปิ จฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา
อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๐๒๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน
ตีณิ กมฺเม นว วิปาเก เอก อาหาเร นว อินฺทฺริเย
นว ฌาเน นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๐๒๖] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๐๒๗] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา อเหตุก เนวาจยคามินาปจยคามึ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน
... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ
[๑๐๒๘] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 327

ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ
[๑๐๒๙] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน
... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๑๐๓๐] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา อาจยคามี
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๓๑] อปจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา อปจยคามี
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๓๒] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อปจยคามิ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ ปฏิจฺจ อปจยคามิ
อธิปติ ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามึ
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เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... พาหิร ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๐๓๓] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อาจยคามี
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๓๔] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา
นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา กุสลตฺติกสทิสา สตฺต ปฺหา ฯ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา ฯ
[๑๐๓๕] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา ตีณิ ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา เอกา ปฺหา ฯ
สพฺเพ มหาภูตา กาตพฺพา ฯ
[๑๐๓๖] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา อาจยคามี
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาจยคามิฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๓๗] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ ปฏิจฺจ อาจยคามิ เจตนา ฯ
อปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อปจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
อปจยคามี ขนฺเธ ปฏิจฺจ อปจยคามิ เจตนา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺเธ ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิ
เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก
มหาภูต ... ฯ
[๑๐๓๘] อาจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา ปริปุณณ
ฺ  ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯเปฯ นอาหารปจฺจยา
นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ตีณิ ฯ โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๐๓๙] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา ฉ
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน สตฺต นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว
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คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๐๔๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา ฉ
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
สตฺต นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๐๔๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว
สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต เทฺว อฺมฺเ นิสฺสเย ปุเรชาเต อาเสวเน
กมฺเม เทฺว วิปาเก เอก อาหาเร เทฺว อินฺทฺริเย เทฺว ฌาเน เทฺว
มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต
อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๐๔๒] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา
เนวาจยคามินาปจยคามิ
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ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ จ
เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา ... อาจยคามึ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา ... ตีณิ ฯ
[๑๐๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามึ เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก
มหาภูต ปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ฯ
เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา อาจยคามี ขนฺธา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา อปจยคามิ ธมฺโม ... วตฺถุ ปจฺจยา อปจยคามี
ขนฺธา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ จ
เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา อาจยคามี ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม
ปจฺจยา อปจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา ... วตฺถุ
ปจฺจยา อปจยคามี ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๔๔] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อาจยคามิ ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธฺจ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 332

วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาจยคามิฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อาจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อปจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อปจยคามิ ธมฺโม ... ตีณิ ฯ
[๑๐๔๕] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ฯ อปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา ... เอก ฯ
[๑๐๔๖] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม ... เนวาจยคามินาปจยคามึ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ
วตฺถุ ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ฯ
เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... วตฺถุ
ปจฺจยา อาจยคามี ขนฺธา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา
อปจยคามิ ธมฺโม ... วตฺถุ ปจฺจยา อปจยคามี ขนฺธา ฯ
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[๑๐๔๗] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อาจยคามิ ธมฺโม ... อาจยคามึ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๐๔๘] อปจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อปจยคามิ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อปจยคามึ
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๐๔๙] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ อปจยคามิ ตีณิ ฯ เนวาจยคามินาปจยคามิ ...๔
เนวาจยคามึ เอก ... วตฺถุ ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ฯ
เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... ฯ อิธาป
ฆฏนา เหตุสทิสา ฯ
[๑๐๕๐] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา ตีณิ ฯ อปจยคามิ
ตีณิ ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามึ เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ...
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ
วตฺถุ ปจฺจยา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ
ธมฺโม ... สหชาตปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺเพ ฆฏนา กาตพฺพา ฯ
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[๑๐๕๑] อปจยคามึ ธมฺม ... อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา
อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา
วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา
มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา
นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๐๕๒] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา สตฺตรส
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต สตฺตรส
อฺมฺเ สตฺต นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต
สตฺต อาเสวเน สตฺต กมฺเม สตฺตรส วิปาเก เอก
อาหาเร สตฺตรส อินฺทฺรเิ ย ฌาเน มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตฺเต
สตฺต วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถยิ า สตฺตรส นตฺถิยา สตฺต
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๐๕๓] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา
อเหตุก เนวาจยคามินาปจยคามึ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... จกฺขายตน ปจฺจยา
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จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๐๕๔] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อาจยคามิ ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา ฯ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๑๐๕๕] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
[๑๐๕๖] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา ตีณิ ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อปจยคามิ
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ ปจฺจยา อปจยคามิ
อธิปติ ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... วตฺถุ
ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
อาจยคามี ขนฺธา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อปจยคามิ
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อปจยคามิ อธิปติ ฯ
เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ
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จ ธมฺมา ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อาจยคามี
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๕๗] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อาจยคามิ ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาจยคามิฺจ
เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... อาจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา ... อาจยคามึ เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อาจยคามี
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๕๘] อปจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อปจยคามิ ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา อปจยคามิ อธิปติ ฯ นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา
นอฺมฺปจฺจยา
นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา
ปฏิจฺจวารสทิสา สตฺต ปฺหา ฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา ปริปุณฺณ ฯ
[๑๐๕๙] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ...
นอาเสวนปจฺจยา ตีณิ ฯ อปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ
ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ
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ธมฺโม ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ... จกฺขายตน ปจฺจยา
กายายตน ปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ฯ
เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ...
นอาเสวนปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อาจยคามี ขนฺธา ฯ เนวาจยคามิ*นาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ
ธมฺมา ... วตฺถุ ปจฺจยา อาจยคามี ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๖๐] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... อาจยคามึ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ
ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ...
อาจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ จ
เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา ... อาจยคามึ เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
อาจยคามี ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม ปจฺจยา
เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๐๖๑] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 338

นกมฺมปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ ปจฺจยา อาจยคามิ เจตนา ฯ
อปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อปจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
อปจยคามี ขนฺเธ ปจฺจยา อปจยคามิ เจตนา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺเธ ปจฺจยา เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ...
วตฺถุ ปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามิ เจตนา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ
ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา อาจยคามิ เจตนา ฯ เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม
ปจฺจยา อปจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
อปจยคามิ เจตนา ฯ
[๑๐๖๒] อาจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา อาจยคามี ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา อาจยคามิ เจตนา ฯ
[๑๐๖๓] อปจยคามิฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อปจยคามิ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา อปจยคามี ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา อาจยคามิ เจตนา ฯ
[๑๐๖๔] อาจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา อาจยคามิ ธมฺโม ...
นวิปากปจฺจยา ฯ ปริปุณณ
ฺ  กาตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ นตฺถิ ฯ
[๑๐๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปจฺจยา
เนวาจยคามินาปจยคามิ
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ธมฺโม ... นอาหารปจฺจยา พาหิร ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๑๐๖๖] ... นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปจฺจยา รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๑๐๖๗] ... นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณ พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... ฯ
[๑๐๖๘] ... นมคฺคปจฺจยา อเหตุกา เนวาจยคามินาปจยคามิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา
เนวาจยคามิ ... นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา ฯ
ปฏิจฺจวารสทิส ตีณิ ฯ โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๐๖๙] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
ทฺวาทส นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร นอฺมฺเ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺตรส
นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นอาหาเร
นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๐๗๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา ทฺวาทส
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นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย ปฺจ
นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม
สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๐๗๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อนนฺตเร
สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต
อาเสวเน กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย
ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา นตฺถิยา
วิคเต จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปจฺจยวาโร สมตฺโต ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๑๐๗๒] อาจยคามึ ธมฺม สสฏโ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อาจยคามึ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ สสฏา ฯ
[๑๐๗๓] อปจยคามึ ธมฺม สสฏโ อปจยคามิ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา อปจยคามึ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
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[๑๐๗๔] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม สสฏโ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม ... เนวาจยคามินาปจยคามึ เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๐๗๕] อาจยคามึ ธมฺม สสฏโ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา
สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา
อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถปิ จฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา
อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๐๗๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ อธิปติยา อนนฺตเร
สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต
อาเสวเน กมฺเม สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ
อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา นตฺถยิ า
วิคเต อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๐๗๗] อาจยคามึ ธมฺม สสฏโ อาจยคามิ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๐๗๘] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม สสฏโ
เนวาจยคามินาปจยคามิ
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ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา อเหตุก เนวาจยคามิ*นาปจยคามึ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๐๗๙] อาจยคามึ ธมฺม สสฏโ อาจยคามิ ธมฺโม ...
นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา
อาจยคามึ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๐๘๐] เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม สสฏโ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิ ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา เนวาจยคามินาปจยคามึ
เอก ขนฺธ สสฏา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา
นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๑๐๘๑] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๐๘๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๐๘๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร สมนนฺตเร
สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต อาเสวเน
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กมฺเม สพฺพตฺถ เทฺว ฯ วิปาเก เอก อาหาเร เทฺว อินฺทฺริเย เทฺว
ฌาเน เทฺว มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา
นตฺถิยา วิคเต อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
สสฏวาโร ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๐๘๔] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย อาจยคามี เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๘๕] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อาจยคามี เหตู จิตฺตสมุฏ านาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๘๖] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส จ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อาจยคามี เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๘๗] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ
[๑๐๘๘] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย เนวาจยคามินาปจยคามี
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวาจยคามินาปจยคามี เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๘๙] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ เสกฺขา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส
ชานนฺติ เสกฺขา วา ปุถุชชฺ นา วา อาจยคามี ขนฺเธ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน อาจยคามิจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ
อากาสานฺจายตนกุสล วิฺาณฺจายตนกุสลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อากิฺจฺายตนกุสล เนวสฺานาสฺายตนกุสลสฺส
อาจยคามี ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๐] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อรหา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขติ
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ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานาติ อาจยคามี ขนฺเธ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ เจโตปริยาเณน อาจยคามิจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ เสกฺขา วา ปุถุชชฺ นา วา อาจยคามี
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ กุสเล นิรุทเฺ ธ
วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ อาจยคามี ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
อกุสเล นิรุทเฺ ธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ อากาสานฺจายตนกุสล
วิฺาณฺจายตนวิปากสฺส จ กิรยิ สฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อากิฺจฺายตนกุสล เนวสฺานาสฺายตนวิปากสฺส
จ กิริยสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อาจยคามี ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๑] อปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย เสกฺขา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
เจโตปริยาเณน อปจยคามิจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ
อปจยคามี ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๒] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อรหา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 346

ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาเณน อปจยคามิจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
อปจยคามี ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๓] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อรหา ผล
ปจฺจเวกฺขติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขติ นิพฺพาน ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อรหา จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต
อนตฺตโต วิปสฺสติ โสต ... วตฺถุ ... เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺเธ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน เนวาจยคามิ*นาปจยคามิจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตนกิริย
วิฺาณฺจายตนกิริยสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากิฺจฺายตนกิริย
เนวสฺานาสฺายตนกิริยสฺส รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส เนวาจยคามินาปจยคามี
ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๔] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพพฺ าน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย เสกฺขา วา ปุถชุ ฺชนา วา จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต
อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค
อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โสต ... วตฺถุ ... เนวาจยคามินาปจยคามี
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
วิจิกิจฺฉา ... โทมนสฺส ... ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสนฺติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณนฺติ เจโตปริยาเณน เนวาจยคามินาปจยคามิ*จิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๕] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นิพฺพาน มคฺคสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๖] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อาจยคามี ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อาจยคามิ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
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ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๗] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อาจยคามิ อธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๘] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส จ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
อาจยคามิ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๙๙] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อาจยคามิ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๐] อปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: เสกฺขา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๑๐๑] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อรหา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฯ
สหชาตาธิปติ: อปจยคามิ อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯเปฯ
[๑๑๐๒] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส จ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
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อปจยคามิ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๓] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อรหา ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ นิพฺพาน ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: เนวาจยคามินาปจยคามิ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๔] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: เสกฺขา ผล ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ วตฺถุ ... เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ
[๑๑๐๕] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน มคฺคสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๖] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อาจยคามี ขนฺธา ปจฺฉิมาน
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ปจฺฉิมาน อาจยคามีน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๗] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส ... โคตฺรภุ
มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๘] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาจยคามี ขนฺธา วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขาน อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตนกุสล ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๐๙] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๐] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา เนวาจยคามินาปจยคามี
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ขนฺธาน ภวงฺค
อาวชฺชนาย กิริย วุฏานสฺส อรหโต อนุโลม ผลสมาปตฺติยา
นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตนกิริย ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๑] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโมอาจยคามิสฺสธมฺมสฺส ...
อาวชฺชนา อาจยคามีน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๒] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ สหชาตปจฺจเย ปฏิจฺจวาเร
สหชาตสทิสา นว ปฺหา ฯ อฺมฺปจฺจเย ปฏิจฺจวาเร
อฺมฺสทิส ตีณิ ฯ นิสฺสยปจฺจเย ปจฺจยวาเร นิสฺสยสทิส ฯ
จตฺตาริป หิ วิสุ ฆฏนา นตฺถิ ฯ เตรส ปฺหา ฯ
[๑๑๑๓] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อาจยคามึ สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อาจยคามึ สีล ... สุต
จาค ปฺ ราค โทส โมห มาน ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... วิปสฺสน ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ ... ปาณ หนติ สงฺฆ ภินทฺ ติ อาจยคามิ สทฺธา ...
ปฺา ราโค ... ปตฺถนา อาจยคามิยา สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม
ปมสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปม ฌาน ทุติยสฺส ฌานสฺส ฯเปฯ
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๔] อาจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม ปมสฺส มคฺคสฺส จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส ปริกมฺม จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๕] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อาจยคามึ สทฺธ อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ
ปริตาเปติ ปริยิฏิมูลก ทุกฺข ปจฺจนุโภติ อาจยคามึ สีล ...
ปฺ ราค ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ
ปริยิฏิมูลก ทุกฺข ปจฺจนุโภติ อาจยคามิ สทฺธา ... ปฺา
ราโค ... ปตฺถนา กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กุสลากุสล กมฺม วิปากสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๖] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส9
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค
ทุติยสฺส มคฺคสฺส ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๗] อปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส ...
อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: เสกฺขา มคฺค
อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺติ อุปฺปนฺน สมาปชฺชนฺติ
สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ มคฺโค เสกฺขาน
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อตฺถปฏิสมฺภิทาย ธมฺมปฏิสมฺภิทาย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย
านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๘] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส ... อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อรหา มคฺค อุปนิสฺสาย อนุปปฺ นฺน กิริยสมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺน สมาปชฺชติ ... านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย มคฺโค ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๑๙] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข
อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ ปริยิฏิมูลก ทุกฺข
ปจฺจนุโภติ กายิก ทุกฺข ... อุตุ ... โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย
อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข ... อุตุ ...
โภชน ... เสนาสน กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อรหา กายิก สุข อุปนิสฺสาย
อนุปฺปนฺน กิริยสมาปตฺตึ ฯเปฯ วิปสฺสติ กายิก ทุกฺข ... อุตุ ...
โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ฯเปฯ วิปสฺสติ ฯ
[๑๑๒๐] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
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ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ สงฺฆ ภินฺทติ กายิก
ทุกฺข ... อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
กายิก สุข ... เสนาสน อาจยคามิยา สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๑] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข อุปนิสฺสาย มคฺค
อุปฺปาเทติ กายิก ทุกฺข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย มคฺค อุปปฺ าเทติ
กายิก สุข ... กายิก ทุกขฺ  ... เสนาสน มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๒] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: อรหา จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
วตฺถุ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ เนวาจยคามินาปจยคามีน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๑๒๓] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: เสกฺขา วา ปุถุชชฺ นา วา จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ อาจยคามีน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๔] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อปจยคามีน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๕] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาจยคามี ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๖] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาจยคามี ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๗] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๑๒๘] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อาจยคามี ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อาจยคามีน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๒๙] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส ... ปุริมา ปุริมา เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เนวาจยคามินาปจยคามีน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๑] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาจยคามิ เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๒] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อาจยคามิ เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: อาจยคามิ เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๓] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส จ
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
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จ ธมฺมสฺส ... อาจยคามิ เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๔] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อปจยคามิ เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๕] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อปจยคามิ เจตนา จิตตฺ สมุฏานาน รูปาน ฯ นานาขณิกา:
อปจยคามิ เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๖] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส จ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อปจยคามิ
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๗] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย เนวาจยคามินาปจยคามิ
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวาจยคามินาปจยคามิ เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๘] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก เนวาจยคามินาปจยคามิ
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เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺธา
วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๓๙] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๔๐] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อาจยคามี ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อาจยคามี ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๔๑] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อปจยคามี ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อปจยคามี ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๔๒] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน ... กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ เนวาจยคามินาปจยคามีน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เนวาจยคามินาปจยคามี
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ฯ
[๑๑๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อาจยคามีน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๔๔] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อปจยคามีน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๔๕] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย อาจยคามิ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ฯ
[๑๑๔๖] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อาจยคามี
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อาจยคามี ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๔๗] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส จ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อาจยคามิ เอโก
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ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ อปจยคามิ ธมฺโม ... ตีณิ ฯ อาจยคามินเยน
กาตพฺพ ฯ
[๑๑๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต: เนวาจยคามินาปจยคามิ เอโก
ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถสุ ฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เอก
มหาภูต ... พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
ปุเรชาต: อรหา จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
เนวาจยคามินาปจยคามีน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
เนวาจยคามินาปจยคามี ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน ฯ
[๑๑๔๙] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: เสกฺขา วา ปุถชุ ฺชนา วา จกฺขุ
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อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โสต ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท
สุณาติ วตฺถุ อาจยคามีน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๐] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อปจยคามีน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๑] อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: อาจยคามิ เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๑๕๒] อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: อาจยคามี ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อาจยคามี ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาจยคามี ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๓] อปจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
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อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เทฺว กาตพฺพา
ทสฺสิตนเยน ฯ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๔] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา ทส
อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ตีณิ
นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก อาหาเร สตฺต
อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถยิ า เตรส นตฺถิยา ฉ วิคเต ฉ
อวิคเต เตรส ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๑๕๕] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯเปฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๖] อาจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๗] อาจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
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[๑๑๕๘] อาจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส จ เนวาจยคามิ*นาปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๕๙] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๐] อปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๑] อปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๒] อปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส จ เนวาจยคามินา*ปจยคามิสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๓] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิ ธมฺโม อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๖๖] อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๑๖๗] อาจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ
[๑๑๖๘] อปจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
อปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๑๖๙] อปจยคามิ จ เนวาจยคามินาปจยคามิ จ ธมฺมา
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ
[๑๑๗๐] นเหตุยา ปณฺณรส นอารมฺมเณ นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร ปณฺณรส นสหชาเต เอกาทส นอฺมฺเ เอกาทส
นนิสฺสเย เอกาทส นอุปนิสฺสเย จุทฺทส นปุเรชาเต เตรส
นปจฺฉาชาเต ปณฺณรส นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร
นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค ปณฺณรส นสมฺปยุตฺเต เอกาทส
นวิปฺปยุตฺเต นว โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา ปณฺณรส โนวิคเต
ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๑๗๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา นอนนฺตเร
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นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต
นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร นอินฺทฺริเย
นฌาเน นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๑๗๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ... อธิปติยา ทส
อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย
เตรส อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน
ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก อาหาเร สตฺต อินทฺ ฺริเย ฌาเน
มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา เตรส
นตฺถิยา ฉ วิคเต ฉ อวิคเต เตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
อาจยคามิตฺติก ทสม
นิฏิต ฯ
__________
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เสกฺขตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๑๗๓] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา
เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
เสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ
เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๑๗๔] อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ อเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
อเสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ฯ อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... อเสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ อเสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ
ธมฺมา ... อเสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๑๗๕] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เนวเสกฺขานาเสกฺเข
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต
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ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๑๑๗๖] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๗๗] อเสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ๔
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อเสกฺเข ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๗๘] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา: ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ อนนฺตรปจฺจยา
สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา สพฺเพ มหาภูตา กาตพฺพา ฯ
อฺมฺปจฺจยา นิสสฺ ยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา
อาเสวนปจฺจยา เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๑๑๗๙] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... อาเสวนปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา วิปาก
เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯ ตีณิ
ปริปุณฺณ ฯ
[๑๑๘๐] อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ อเสกฺโข ธมฺโม ... วิปากปจฺจยา
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อเสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ... ตีณิ ฯ
[๑๑๘๑] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... วิปากปจฺจยา วิปาก เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๑๘๒] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เนว
เสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... วิปากปจฺจยา วิปาเก เสกฺเข ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๘๓] อเสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... วิปากปจฺจยา อเสกฺเข ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๘๔] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข ธมฺโม ... อาหารปจฺจยา
อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถปิ จฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา
อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๑๘๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ
อาเสวเน เทฺว กมฺเม นว วิปาเก อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน
มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว
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นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๑๘๖] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๑๘๗] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ...
นอารมฺมณปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๘๘] อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา อเสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ
[๑๑๘๙] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ เอก
มหาภูต ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๑๑๙๐] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ จ
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มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๙๑] อเสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... นอารมฺมณปจฺจยา อเสกฺเข
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๙๒] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา
เสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ เสกฺโข อธิปติ ฯ อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ
อเสกฺโข ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อเสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจจฺ
อเสกฺโข อธิปติ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา ปริปุณณ
ฺ  ปฏิสนฺธปิ  มหาภูตาป
สพฺเพ ฯ นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา
นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา สตฺต กุสลตฺติกสทิสา ฯ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา ... ฯ
[๑๑๙๓] ... นอาเสวนปจฺจยา วิปาก เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
จ ธมฺมา ... นอาเสวนปจฺจยา วิปาก เสกฺข เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ อเสกฺโข ธมฺโม ... ตีณิ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา
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เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ... ปริปุณฺณ ฯ เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ
... ฯ ฆฏนา ปริปุณฺณา ฯ เทฺวป กาตพฺพา นว ฯ
[๑๑๙๔] ... นกมฺมปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจจฺ เสกฺขา
เจตนา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจจฺ
เนวเสกฺขานาเสกฺขา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน
เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๑๙๕] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา
เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ฯ เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ
ธมฺมา ... นวิปากปจฺจยา เสกฺข เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๑๑๙๖] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา ปริปุณฺณ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
[๑๑๙๗] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๑๙๘] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา ฯ
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เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ...
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๑๑๙๙] เสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เสกฺโข ธมฺโม ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อรูเป เสกฺข เอก ขนฺธ ... ฯ อเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ อเสกฺโข
ธมฺโม ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อเสกฺข เอก ขนฺธ ... ฯ
เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ...
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ขนฺธ ... พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... โนนตฺถปิ จฺจยา
โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๒๐๐] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
ตีณิ นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย ปฺจ
นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
เทฺว นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปปฺ ยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๒๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสสฺ เย ปฺจ นปุเรชาเต
สตฺต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ
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โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๒๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร สมนนฺตเร
สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต อาเสวเน กมฺเม
วิปาเก อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต
อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต อวิคเต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๒๐๓] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา
ตีณิ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ อเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา อเสกฺโข ...
เหตุปจฺจยา ตีณิ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
[๑๒๐๔] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข
... เหตุปจฺจยา ปริปุณฺณ มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา ฯ
เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา เสกฺขา ขนฺธา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม
ปจฺจยา อเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
อเสกฺขา ขนฺธา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข จ
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เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา เสกฺขา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา อเสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อเสกฺขา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๒๐๕] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา เสกฺข เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ
ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข จ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา เสกฺข เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... เสกฺเข
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อเสกฺขฺจ
เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา ... ตีณิ เสกฺขสทิสา ฯ
[๑๒๐๖] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา เอก ฯ อเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา ... เอก ฯ
เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา ... เอก วตฺถุ ปจฺจยา
เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา ฯ
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เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา เสกฺขา ขนฺธา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข
ธมฺม ปจฺจยา อเสกฺโข ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
อเสกฺขา ขนฺธา ฯ
[๑๒๐๗] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข
ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา เสกฺข เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๒๐๘] อเสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อเสกฺโข ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา อเสกฺข เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๒๐๙] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา
อฺมฺปจฺจยา นิสสฺ ยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา
อาเสวนปจฺจยา เสกฺข เอก ขนฺธ ปจฺจโย ตโย ขนฺธา ฯ
[๑๒๑๐] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... อาเสวนปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ขนฺธ ปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข
ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม ... วตฺถุ ปจฺจยา เสกฺขา ขนฺธา ฯ
[๑๒๑๑] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข
ธมฺโม ... อาเสวนปจฺจยา เสกฺข เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
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ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๒๑๒] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ กมฺมปจฺจยา
วิปากปจฺจยา วิปาก เสกฺข เอก ขนฺธ ... อาหารปจฺจยา
อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๒๑๓] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา
สตฺตรส อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต สตฺตรส
อฺมฺเ สตฺต นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต
สตฺต อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม สตฺตรส วิปาเก สตฺตรส
อาหาเร สตฺตรส อินฺทฺรเิ ย ฌาเน มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตฺเต
สตฺต วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถยิ า สตฺตรส นตฺถิยา สตฺต
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๒๑๔] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ... เทฺว ขนฺธา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา
เอก มหาภูต ปจฺจยา พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ...
จกฺขายตน ปจฺจยา ... กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ
ปจฺจยา อเหตุกา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
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อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ...ะ
นอารมฺมณปจฺจยา ฯ
[๑๒๑๕] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา
เสกฺเข ขนฺเธ ปจฺจยา เสกฺโข อธิปติ ฯ อเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา
อเสกฺโข ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อเสกฺเข ขนฺเธ ปจฺจยา อเสกฺโข
อธิปติ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา ปริปุณณ
ฺ  อสฺสตฺตาน ...
จกฺขายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข อธิปติ ฯ
เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา เสกฺโข อธิปติ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา อเสกฺโข
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อเสกฺโข อธิปติ ฯ
[๑๒๑๖] เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา ...
นอธิปติปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เสกฺโข
อธิปติ ฯ อเสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา อเสกฺโข
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อเสกฺเข ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
อเสกฺโข อธิปติ ฯ
[๑๒๑๗] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ...
นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา
นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา สตฺต ฯ
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นอาเสวนปจฺจยา ... ฯ
[๑๒๑๘] ... นกมฺมปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ ปจฺจยา เสกฺขา
เจตนา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺเข ขนฺเธ ปจฺจยา
เนวเสกฺขานาเสกฺขา เจตนา พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... วตฺถุ
ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา เจตนา ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา
เสกฺโข ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา เสกฺขา เจตนา ฯ
เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เสกฺขา เจตนา ฯ
[๑๒๑๙] เสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เสกฺโข ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา ฯ
เสกฺขมูลเก ตีณิ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา ฯ เนวเสกฺขา*นาเสกฺขมูลเก ตีณิ ฯ เสกฺขฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺขฺจ ธมฺม ปจฺจยา
เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา ฯ เสกฺขฆฏเนสุ ตีณิ ฯ
[๑๒๒๐] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
โนนตฺถิปจฺจยา
โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๒๒๑] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
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นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺตรส
นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร
เอก นอินฺทรฺ ิเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปปฺ ยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๒๒๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสสฺ เย ปฺจ นปุเรชาเต
สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน สตฺตรส นกมฺเม
จตฺตาริ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๒๒๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร สมนนฺตเร
สหชาเต อฺมฺเ เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต เอก ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปจฺจยวาโร นิฏิโต ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๑๒๒๔] เสกฺข ธมฺม สสฏโ เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
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เสกฺข เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อเสกฺข ธมฺม สสฏโ อเสกฺโข ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา อเสกฺข
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข
ธมฺม สสฏโ เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๒๒๕] เสกฺข ธมฺม สสฏโ เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปุเรชาตปจฺจยา
อาเสวนปจฺจยา เทฺว กาตพฺพา ฯเปฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๒๒๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย
ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน เทฺว กมฺเม ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๒๒๗] เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม สสฏโ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก เนวเสกฺขานาเสกฺข เอก
ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
วิจิกิจฺฉาสหคเต อทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๒๒๘] เสกฺข ธมฺม สสฏโ เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นอธิปติปจฺจยา เสกฺเข ขนฺเธ สสฏโ เสกฺโข อธิปติ ฯ อเสกฺข ธมฺม
สสฏโ อเสกฺโข ธมฺโม ... อเสกฺเข ขนฺเธ สสฏโ อเสกฺโข
อธิปติ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม สสฏโ เนวเสกฺขานาเสกฺโข
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา ปริปุณฺณ เอก ฯ
[๑๒๒๙] เสกฺข ธมฺม สสฏโ เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา
เทฺว กาตพฺพา ฯ นวิปากปจฺจยา เทฺว กาตพฺพา ฯ
นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ
[๑๒๓๐] นเหตุยา เอก นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๒๓๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๒๓๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร สมนนฺตเร
สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต อาเสวเน กมฺเม
วิปาเก อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต
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อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
สสฏวาโร ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๒๓๓] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
เสกฺขา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๓๔] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๓๕] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๓๖] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส ... ตีณิ ฯ
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย เนวเสกฺขานาเสกฺขา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๑๒๓๗] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ เสกฺข ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ เจโตปริยาเณน เสกฺขจิตฺตสมงฺคิสฺส
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จิตฺต ชานนฺติ เสกฺขา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๓๘] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อรหา อเสกฺข ผล ปจฺจเวกฺขติ
เจโตปริยาเณน อเสกฺขจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อเสกฺขา ขนฺธา
เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๓๙] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยติ ฺวา
อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โสต ... วตฺถุ ... เนวเสกฺขา*นาเสกฺเข ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
โทมนสฺส ... ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท ...
เจโตปริยาาเณน เนวเสกฺขานาเสกฺขจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
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อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส เนวเสกฺขานาเสกฺขา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๐] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นิพฺพาน มคฺคสฺส เสกฺขสฺส ผลสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๑] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นิพพฺ าน อเสกฺขสฺส ผลสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๒] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: เสกฺขาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๓] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
เสกฺข ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
เสกฺขาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๒๔๔] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: เสกฺขาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๕] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อเสกฺขาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๖] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อรหา อเสกฺข ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฯ สหชาตาธิปติ:
อเสกฺขาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๗] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อเสกฺขาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๘] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส ... อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน
ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจณ
ิ ฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
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วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา นิพฺพาน ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โสต ... วตฺถุ ...
เนวเสกฺขานาเสกฺเข ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
เนวเสกฺขานาเสกฺขาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๔๙] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน มคฺคสฺส
เสกฺขสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๐] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน อเสกฺขสฺส
ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๑] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา เสกฺขา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เสกฺขาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค เสกฺขสฺส ผลสฺส เสกฺข
ผล เสกฺขสฺส ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๒] เสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย มคฺโค อเสกฺขสฺส ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๒๕๓] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺข ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๔] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อเสกฺขา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อเสกฺขาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อเสกฺข ผล อเสกฺขสฺส
ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๕] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อเสกฺข ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๖] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เนวเสกฺขานาเสกฺขาน ขนฺธาน อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส อาวชฺชนา เนวเสกฺขานาเสกฺขาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๗] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อนุโลม
เสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
เสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๘] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม อเสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา นิโรธา
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วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน อเสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๕๙] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรสทิส อฏ ปฺหา ฯ
[๑๒๖๐] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจวาเร สหชาตสทิส นว ปฺหา ฯ อฺมฺปจฺจเย
ปฏิจฺจวาเร อฺมฺสทิส ตีณิ ฯ นิสฺสยปจฺจเย
กุสลตฺติเก นิสฺสยปจฺจยสทิส เตรส ปฺหา ฯ
[๑๒๖๑] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม
มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ทุติโย มคฺโค
ตติยสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตติโย มคฺโค
จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค เสกฺขาย
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๒] เสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: มคฺโค
อเสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๓] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อริยา มคฺค อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน
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สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺติ อุปฺปนฺน สมาปชฺชนฺติ สงฺขาเร อนิจฺจโต ...
วิปสฺสนฺติ มคฺโค อริยาน อตฺถปฏิสมฺภิทาย ธมฺมปฏิสมฺภิทาย
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย านาานโกสลฺลสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขา ผลสมาปตฺติ กายิกสฺส สุขสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๔] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนนฺตรูปนิสฺสโย: ปุริมา ปุริมา อเสกฺขา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ... อเสกฺข ผล อเสกฺขสฺส ผลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๕] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส ...ถ
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อเสกฺขา ผลสมาปตฺติ กายิกสฺส สุขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๖] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: เนวเสกฺขานาเสกฺข สทฺธ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... วิปสฺสน ...
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ ... เนวเสกฺขา*นาเสกฺข สีล ... ปฺ ราค โมห กายิก สุข อุตุ โภชน ... เสนาสน
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ สงฺฆ
ภินฺทติ เนวเสกฺขานาเสกฺขา สทฺธา ... ปฺา ราโค ปตฺถนา กายิก
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สุข ... เสนาสน เนวเสกฺขานาเสกฺขาย สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ปมสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปม ฌาน ทุติยสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย
อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๗] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม ปมสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม
จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๘] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ...
เสนาสน อเสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๖๙] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส ... โสต ... วตฺถุ ... อนิจฺจโต
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ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ... ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท ... รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ เนวเสกฺขานาเสกฺขาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๐] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ เสกฺขาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๑] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อเสกฺขาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๒] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เสกฺขา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๓] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อเสกฺขา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส ... ฯ
[๑๒๗๔] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เนวเสกฺขานาเสกฺขา

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 392

ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ฯ
[๑๒๗๕] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เนวเสกฺขานาเสกฺขาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๖] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อาเสวน*ปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๗] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: เสกฺขา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: เสกฺขา เจตนา
วิปากาน เสกฺขาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๘] เสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: เสกฺขา เจตนา อเสกฺขาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๗๙] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: เสกฺขา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๐] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
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ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๑] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อเสกฺขา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๒] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อเสกฺขา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๓] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อเสกฺขา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๔] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
เนวเสกฺขานาเสกฺขา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นานาขณิกา:
เนวเสกฺขานาเสกฺขา เจตนา วิปากาน เนวเสกฺขานาเสกฺขาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๕] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย วิปาโก เสกฺโข เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ฯ
เสกฺขมูลเก ตีณิ ฯ
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[๑๒๘๖] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย อเสกฺโข เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ... ฯ อเสกฺขมูลเก ตีณิ ฯ
[๑๒๘๗] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก เนวเสกฺขานาเสกฺโข เอโก
ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๘] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๘๙] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เสกฺขา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
เสกฺขา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙๐] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต เสกฺขสทิส ฯ
[๑๒๙๑] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา
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กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถสุ ฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ เนวเสกฺขานาเสกฺขาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙๒] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ เสกฺขาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙๓] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อเสกฺขาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙๔] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เสกฺโข เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ฯ
[๑๒๙๕] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เสกฺขา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
เสกฺขา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙๖] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
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ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺโข เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... ฯ
[๑๒๙๗] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ เสกฺขสทิส ฯ
[๑๒๙๘] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: เนวเสกฺขานาเสกฺโข เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺธา วตฺถุสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ เอก มหาภูต ...
พาหิร ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ... ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส ... โสต ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท ... รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ เนวเสกฺขานาเสกฺขาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
เนวเสกฺขานาเสกฺขา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
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รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๒๙๙] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ เสกฺขาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๐] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺสw
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อเสกฺขาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๑] เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา เสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
เสกฺโข เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๓๐๒] เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: เสกฺขา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: เสกฺขา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เสกฺขา ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๓] อเสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา อเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เทฺว ปฺหา กาตพฺพา เสกฺขสทิสา ฯ
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[๑๓๐๔] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา นว
อนนฺตเร อฏ สมนนฺตเร อฏ สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย อฏ ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน เทฺว กมฺเม อฏ วิปาเก อาหาเร
อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต
ปฺจ อตฺถยิ า เตรส นตฺถิยา อฏ วิคเต อฏ อวิคเต
เตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๓๐๕] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๖] เสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๗] เสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๘] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๐๙] อเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๑๐] อเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส จ เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๑๑] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๑๒] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๑๓] เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๑๔] เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา เสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๓๑๕] เสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา เนวเสกฺขา*นาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๑๓๑๖] อเสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา อเสกฺขสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๓๑๗] อเสกฺโข จ เนวเสกฺขานาเสกฺโข จ ธมฺมา
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
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[๑๓๑๘] นเหตุยา จุทฺทส นอารมฺมเณ นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร จุทฺทส นสหชาเต ทส นอฺมฺเ ทส นนิสฺสเย
ทส นอุปนิสฺสเย เตรส นปุเรชาเต ทฺวาทส นปจฺฉาชาเต
จุทฺทส นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร นอินฺทฺริเย
นฌาเน นมคฺเค จุทฺทส นสมฺปยุตฺเต ทส นวิปฺปยุตฺเต อฏ
โนอตฺถิยา อฏ โนนตฺถิยา จุทฺทส โนวิคเต จุทฺทส
โนอวิคเต อฏ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๓๑๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก
นอาหาเร นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๓๒๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปฺจ ... อธิปยา นว
อนนฺตเร อฏ สมนนฺตเร อฏ สหชาเต นว อฺมฺเ ตีณิ
นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย อฏ ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน เทฺว กมฺเม อฏ วิปาเก อาหาเร อินทฺ ฺริเย ฌาเน
มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา เตรส
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นตฺถิยา อฏ วิคเต อฏ อวิคเต เตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
เสกฺขตฺติก เอกาทสม
นิฏิต ฯ
__________
ปริตฺตตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๓๒๑] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
มหคฺคโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ
มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๒๒] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
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มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
... ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ กฏตฺตารูป ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ
มหคฺคโต จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๒๓] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อปฺปมาณ ธมฺม
ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา อปฺปมาณ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๒๔] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ...
เหตุปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ
[๑๓๒๕] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ...
เหตุปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต
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เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต จ มหคฺคโต จ
ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... มหคฺคเต ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๒๖] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา ฯ
[๑๓๒๗] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... อารมฺมณปจฺจยา
มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๒๘] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม ...
อารมฺมณปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๒๙] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ...
อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๓๐] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา
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ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
[๑๓๓๑] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา
มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา มหคฺคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต
จ มหคฺคโต จ ธมฺมา ... อธิปติปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๓๒] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม ...
อธิปติปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต ธมฺโม ...
อธิปติปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา ...
อธิปติปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๓๓] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๓๔] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
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ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๓๕] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา สพฺเพป มหาภูตา
กาตพฺพา ฯ อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
ปุเรชาตปจฺจยา ติสฺโส ปฺหา กาตพฺพา ฯ อาเสวนปจฺจยา
ติสฺโส ปฺหา กาตพฺพา ฯ กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา เตรส
ปฺหา ฯ อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา
สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา
วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๓๓๖] เหตุยา เตรส อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ปฺจ สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต เตรส อฺมฺเ
สตฺต นิสสฺ เย เตรส อุปนิสฺสเย ปฺจ ปุเรชาเต
ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เตรส วิปาเก เตรส อาหาเร
อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค เตรส สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต
เตรส อตฺถยิ า เตรส นตฺถิยา ปฺจ วิคเต ปฺจ อวิคเต
เตรส ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๓๓๗] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
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จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๓๓๘] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา ปริตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺเต ขนฺเธ ปฏิจจฺ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๓๓๙] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๔๐] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต ธมฺโม ...
นอารมฺมณปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๔๑] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๔๒] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ จ
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มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ มหคฺคเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๔๓] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ฯเปฯ ปริตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๔๔] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ มหคฺคตาธิปติ วิปาก
มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ มหคฺคต ธมฺม
ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วิปาเก
มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจจฺ
ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา
วิปาก มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ
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[๑๓๔๕] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อปฺปมาณาธิปติ ฯ
[๑๓๔๖] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วิปาเก มหคฺคเต ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ มหคฺคเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ ปริตตฺ ฺจ มหคฺคตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ
มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๔๗] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... นอนนฺตรปจฺจยา
นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา ฯ
[๑๓๔๘] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปริตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ สพฺเพ มหาภูตา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ปริตฺตมูลเก
ติสฺโส ปฺหา ฯ
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[๑๓๔๙] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป มหคฺคต เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ฯเปฯ นปุเรชาตปจฺจยาf
มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ กฏตฺตารูป ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ
มหคฺคโต จ ธมฺมา ... นปุเรชาตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๕๐] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม ...
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ... ฯ อปฺปมาณ
ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา อปฺปมาเณ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๕๑] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๕๒] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ...
นปุเรชาตปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๕๓] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๓๕๔] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา ฯ
ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ มหคฺคโต ธมฺมา ...
นอาเสวนปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ มหคฺคตา ขนฺธา
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๕๕] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา วิปาก มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา
มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา ... นอาเสวนปจฺจยา
วิปาก มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก
ขนฺธ ... ฯ
[๑๓๕๖] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม ...
นอาเสวนปจฺจยา วิปาก อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต
ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ
ธมฺมา ... นอาเสวนปจฺจยา วิปาก อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
[๑๓๕๗] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๕๘] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ...
นอาเสวนปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต
ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปริตตฺ ฺจ มหคฺคตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอาเสวนปจฺจยา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ
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ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๓๕๙] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา ปริตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปริตฺตา เจตนา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๓๖๐] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ มหคฺคตา เจตนา ฯ
[๑๓๖๑] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อปฺปมาณา เจตนา ฯ
[๑๓๖๒] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา
ปริตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป พาหิร ...
อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๑๓๖๓] มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม ... นวิปากปจฺจยา
มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต ธมฺโม ...
นวิปากปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นวิปากปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๖๔] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา ฯ อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นวิปากปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๖๕] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตโฺ ต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๖๖] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๖๗] ปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาหารปจฺจยา พาหิร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน
มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวติ ินฺทฺริย นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธ ... พาหิร ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน
เอก มหาภูต ฯเปฯ สพฺเพ มหาภูตา กาตพฺพา ฯ
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นมคฺคปจฺจยา อเหตุก ปริตฺต เอก ขนฺธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺเพ มหาภูตา กาตพฺพา ฯ
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ... ฯ
[๑๓๖๘] ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป ปริตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ...
อสฺสตฺตาน ... ฯ มหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป มหคฺคต เอก ขนฺธ ... ฯ
[๑๓๖๙] อปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ... โนนตฺถิปจฺจยา
โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๓๗๐] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
ทส นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ
นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต ทฺวาทส นปจฺฉาชาเต เตรส
นอาเสวเน เตรส นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร
เอก นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๓๗๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา ทส
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย ปฺจ
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นปุเรชาเต ทฺวาทส นปจฺฉาชาเต เตรส นอาเสวเน เตรส นกมฺเม
ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปปฺ ยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๓๗๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก ฯ
สงฺขิตฺต ฯ วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๓๗๓] ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา
วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ปจฺจยา อุปาทารูป
วตฺถุ ปจฺจยา ปริตฺตา ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา มหคฺคโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา มหคฺคตา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา มหคฺคตา ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม
ปจฺจยา อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
อปฺปมาณา ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต จ
อปฺปมาโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา
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อปฺปมาณา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา มหคฺคตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ฯ
[๑๓๗๔] มหคฺคต ธมฺม ปจฺจยา มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคต
เอก ขนฺธ ... ฯ มหคฺคต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปจฺจยา ปริตโฺ ต จ มหคฺคโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคต เอก ขนฺธ ... ฯ
[๑๓๗๕] อปฺปมาณ ธมฺม ปจฺจยา อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อปฺปมาเณ ตีณิ ฯ
[๑๓๗๖] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อปฺปมาณ
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯ ปริตฺตฺจ
อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๓๗๗] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ตีณิป กาตพฺพา ฯ
[๑๓๗๘] ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา ... วตฺถุ ปจฺจยา ปริตฺตา ขนฺธา ฯ
อวเสสา ฉ ปฺหา เหตุปจฺจยสทิสา สตฺต กาตพฺพา ฯ อธิปติปจฺจยา
ปฏิสนฺธิ นตฺถิ สตฺตรส ปฺหา ปริปุณฺณา ฯ อนนฺตรปจฺจยา ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๓๗๙] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา
สตฺตรส อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต สตฺตรส
อฺมฺเ นว นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต
สตฺต อาเสวเน สตฺต กมฺเม สตฺตรส วิปาเก สตฺตรส อาหาเร
สตฺตรส อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตฺเต สตฺต
วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถิยา สตฺตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต
อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๑๓๘๐] ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปริตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อสฺสตฺตาน ... จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา ปริตฺตา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๑๓๘๑] ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา ปฏิจฺจวารสทิส ปฺจ ฯ
[๑๓๘๒] ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อสฺสตฺตาน ...
จกฺขายตน ... กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา ปริตฺตา ขนฺธา ฯ ปริตตฺ 
ธมฺม ปจฺจยา มหคฺคโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา มหคฺคตาธิปติ วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา มหคฺคตา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา มหคฺคตา ขนฺธา ฯ ปริตฺต ธมฺม
ปจฺจยา อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา อปฺปมาณาธิปติ ฯ ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตโฺ ต จ
มหคฺคโต จ ธมฺมา ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา
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มหคฺคตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๘๓] มหคฺคต ธมฺม ปจฺจยา มหคฺคโต ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา
มหคฺคเต ขนฺเธ ปจฺจยา มหคฺคตาธิปติ วิปาก มหคฺคต
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา
วิปาเก มหคฺคเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
มหคฺคต ธมฺม ปจฺจยา ปริตโฺ ต จ มหคฺคโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา วิปาก มหคฺคต เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๘๔] อปฺปมาณ ธมฺม ปจฺจยา อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ ปจฺจยา อปฺปมาณาธิปติ ฯ
[๑๓๘๕] ปริตฺตฺจ อปฺปมาณฺจ ธมฺม ปจฺจยา อปฺปมาโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา อปฺปมาณาธิปติ ฯ
[๑๓๘๖] ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปจฺจยา ปริตโฺ ต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา วิปาเก มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา มหคฺคโต ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา มหคฺคเต
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ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา มหคฺคตาธิปติ วิปาก มหคฺคต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปริตฺตฺจ มหคฺคตฺจ ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต จ
มหคฺคโต จ ธมฺมา ... นอธิปติปจฺจยา วิปาก มหคฺคต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิปาเก
มหคฺคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคเต ขนฺเธ ปจฺจยา ฯ
[๑๓๘๗] ปริตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา
นปุเรชาตปจฺจยา ปฏิจฺจวารสทิสา ทฺวาทส ปฺหา ฯ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ปริปุณฺณ ฯ วิปาโกติ นิทฺทิสฺสิตพฺพ ฯ
จิตฺตสมุฏาน รูป วิปาโกติ น กาตพฺพ ฯ นกมฺมปจฺจยา
นวิปากปจฺจยา ปฏิสนฺธิ วิปาโกป นตฺถิ ฯ นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา
นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา
โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๓๘๘] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
ทฺวาทส นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย
นปุเรชาเต ทฺวาทส นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน
สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นอาหาเร นอินฺทฺริเย
นฌาเน นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ
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โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๓๘๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา ทฺวาทส
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ นอุปนิสฺสเย
ปฺจ นปุเรชาเต ทฺวาทส นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน
สตฺตรส นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๓๙๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร สมนนฺตเร
สหชาเต วิคเต อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปจฺจยวาโร นิฏิโต ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๑๓๙๑] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๙๒] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
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ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๙๓] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๓๙๔] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ อนนฺตรปจฺจยา
สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา
อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ อาเสวนปจฺจยา
วิปาโกป ปฏิสนฺธิป นตฺถิ ฯ กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา
อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๓๙๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๓๙๖] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปริตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๓๙๗] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นอธิปติปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๙๘] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ สสฏา มหคฺคตา อธิปติ
วิปาก มหคฺคต เอก ขนฺธ สสฏา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๓๙๙] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ สสฏา อปฺปมาณา อธิปติ ฯ
[๑๔๐๐] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ปริตฺต เอก ขนฺธ สสฏา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๐๑] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป มหคฺคต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๐๒] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อปฺปมาณ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ฯ
[๑๔๐๓] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๐๔] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา วิปาก มหคฺคต เอก ขนฺธ สสฏา
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๐๕] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา วิปาก อปฺปมาณ เอก ขนฺธ สสฏา ฯ
[๑๔๐๖] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา ปริตฺเต ขนฺเธ สสฏา ปริตฺตา เจตนา ฯ
[๑๔๐๗] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา มหคฺคเต ขนฺเธ สสฏา มหคฺคตา เจตนา ฯ
[๑๔๐๘] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา อปฺปมาเณ ขนฺเธ สสฏา อปฺปมาณา เจตนา ฯ
[๑๔๐๙] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา ปริตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ฯ
[๑๔๑๐] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา มหคฺคต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ฯ
[๑๔๑๑] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา อปฺปมาณ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ฯ
[๑๔๑๒] ปริตฺต ธมฺม สสฏโ ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป ปริตฺต
เอก ขนฺธ ... ฯ
[๑๔๑๓] มหคฺคต ธมฺม สสฏโ มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป มหคฺคต เอก ขนฺธ ... ฯ
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[๑๔๑๔] อปฺปมาณ ธมฺม สสฏโ อปฺปมาโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อปฺปมาณ เอก ขนฺธ ... ฯ
[๑๔๑๕] นเหตุยา เอก นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๔๑๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต
นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นวิปปฺ ยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๔๑๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๔๑๘] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตตฺ สมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๑๔๑๙] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ กาตพฺพา ฯ
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[๑๔๒๐] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ
[๑๔๒๑] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต
ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ อริยา โคตฺรภุ
ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ
กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ... ปริตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ รูปายตน จกฺขุ ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๒] ปริตฺโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท ... เจโตปริยาเณน ปริตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานาติ ปริตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวธิ าณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๓] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย เจโตปริยาเณน มหคฺคตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
มหคฺคตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๔] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ปม ฌาน ปจฺจเวกฺขติ เนวสฺานาสฺายตน
ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ...
อิทฺธิวิธาณ ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ...
ยถากมฺมูปคาณ ... อนาคตสาณ ปจฺจเวกฺขติ มหคฺคเต
ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๔๒๕] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย นิพฺพาน มคฺคสฺส ผลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๖] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๗] อปฺปมาโณ ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา เจโตปริยาเณน อปฺปมาณจิตฺตสมงฺคิสฺส
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จิตฺต ชานนฺติ อปฺปมาณา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๘] ปริตฺโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ เสกฺขา
โคตฺรภุ ครุ กตฺวา ... โวทาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ จกฺขุ ...
วตฺถุ ... ปริตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต
ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
ปริตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒๙] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มหคฺคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๐] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ปม ฌาน ครุ กตฺวา ... เนวสฺานาสฺายตน ... ทิพฺพ
จกฺขุ ... อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ มหคฺคเต ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
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ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: มหคฺคตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๑] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มหคฺคตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๒] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตาธิปติ: อปฺปมาณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๓] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย
อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ
ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผล ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อปฺปมาณาธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๔] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ อปฺปมาณสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อปฺปมาณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๕] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา ปริตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน๑
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม
โวทานสฺส อาวชฺชนา ปริตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๖] ปริตโฺ ต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺต จุติจิตฺต มหคฺคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺตา ขนฺธา มหคฺคตสฺส วุฏานสฺส
อนาคตสาณสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส
ปริกมฺม ... เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม ... ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส
ปริกมฺม ... อนาคตสาณสฺส ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๗] ปริตโฺ ต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๘] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มหคฺคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน มหคฺคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๓๙] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย มหคฺคต จุติจิตฺต ปริตฺตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย มหคฺคต ภวงฺค อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย มหคฺคตา ขนฺธา ปริตฺตสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔๐] มหคฺคโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย เนวสฺานาสฺายตน นิโรธา วุฏหนฺตสฺสอ
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔๑] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อปฺปมาณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ... อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค ผลสฺส ผล ผลสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔๒] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ผล ปริตฺตสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔๓] อปฺปมาโณ ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ผล มหคฺคตสฺส วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สมนนฺตรปจฺจย อนนฺตรปจฺจยสทิส ฯ
[๑๔๔๔] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
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เอก มหาภูต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๑๔๔๕] ปริตฺโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ มหคฺคตาน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔๖] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ... มหคฺคโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๔๗] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ... มหคฺคตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคตา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔๘] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคตสฺส จ ธมฺมสฺส ...
มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๔๙] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ...
อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๐] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ... อปฺปมาณา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๑] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ อปฺปมาณสฺส จ
ธมฺมสฺส ... อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๒] ปริตโฺ ต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ...
อปฺปมาณา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
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สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๓] ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ...
มหคฺคตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ มหคฺคตา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๔] ปริตโฺ ต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๕] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสสฺ วตฺถุ
ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เอก มหาภูต ...
อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๑๔๕๖] ปริตโฺ ต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ มหคฺคตาน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯS
[๑๔๕๗] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ... มหคฺคโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๕๘] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
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มหคฺคตา ขนฺธา วตฺถุสฺส อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๕๙] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคตสฺส จ ธมฺมสฺส ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖๐] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ...
อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๔๖๑] ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคโต เอโก
ขนฺโธ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖๒] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ ขนฺธาน นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย
เอก มหาภูต ฯเปฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ ปริตตฺ าน
ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖๓] ปริตโฺ ต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ... วตฺถุ
มหคฺคตาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
มหคฺคตาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๔๖๔] ปริตโฺ ต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ... วตฺถุ
อปฺปมาณาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖๕] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ... มหคฺคโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๖๖] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ... มหคฺคตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคตา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖๗] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคสฺส จ ธมฺมสฺส ...
มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๖๘] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ... อปฺปมาโณ
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖๙] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ... อปฺปมาณา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๗๐] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ อปฺปมาณสฺส จ
ธมฺมสฺส ... อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๗๑] ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ...
อปฺปมาณา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๔๗๒] ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา อปฺปมาณสฺส
ธมฺมสฺส ... อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๔๗๓] ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ...
มหคฺคตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคตา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๗๔] ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ...
มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๔๗๕] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปริตฺต สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล สมาทิยติ
อุโปสถกมฺม กโรติ วิปสฺสน อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
ปริตฺต สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... วิปสฺสน อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ
สงฺฆ ภินฺทติ ปริตฺตา สทฺธา ... ปฺา ราโค ปตฺถนา กายิก
สุข ... เสนาสน ปริตฺตาย สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
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กุสลากุสล กมฺม วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปาณาติปาโต
ปาณาติปาตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ
มาตุฆาติกมฺม มาตุฆาติกมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก
กาตพฺพ กุสลตฺติกสทิส ฯ
[๑๔๗๖] ปริตฺโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ... อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปริตฺต สทฺธ อุปนิสสฺ ายพ
มหคฺคต ฌาน อุปฺปาเทติ อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปริตฺต
สีล ... ปฺ ... ราค ... เสนาสน อุปนิสฺสาย มหคฺคต ฌาน อุปฺปาเทติ
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปริตฺตา สทฺธา ... เสนาสน
มหคฺคตาย สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปมสฺส
ฌานสฺส ปริกมฺม ... เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ทิพฺพสฺส
จกฺขุสฺส ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส ... ฯ
[๑๔๗๗] ปริตโฺ ต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปริตฺต สทฺธ อุปนิสฺสาย อปฺปมาณ ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ...
ผลสมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปริตฺต สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน
กายิก สุข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย อปฺปมาณ ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ...
ผลสมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปริตฺตา สทฺธา ... เสนาสน อปฺปมาณาย
สทฺธาย ปฺาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
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ปมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม ปมสฺส มคฺคสฺส จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส
ปริกมฺม จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๗๘] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
มหคฺคต สทฺธ อุปนิสฺสาย มหคฺคต ฌาน อุปปฺ าเทติ อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มหคฺคต สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย มหคฺคต
ฌาน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มหคฺคตา สทฺธา ... ปฺา
มหคฺคตาย สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปม
ฌาน ทุติยสฺส ฌานสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๗๙] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ... อารมฺมณูปนิสฺโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: มหคฺคต
สทฺธ อุปนิสสฺ าย ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ วิปสฺสน
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ มหคฺคต สีล ... ปฺ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... วิปสฺสน อุปฺปาเทติ ฯเปฯ มหคฺคตา สทฺธา ...
ปฺา ปริตฺตาย สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๐] มหคฺคโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ... อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: มหคฺคต สทฺธ
อุปนิสฺสาย อปฺปมาณ ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... ผลสมาปตฺตึ
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อุปฺปาเทติ มหคฺคต สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย อปฺปมาณ ฌาน ...
มคฺค ... ผลสมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มหคฺคตา สทฺธา ... ปฺา
อปฺปมาณาย สทฺธาย ปฺาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๑] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ...
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อปฺปมาณ สทฺธ อุปนิสฺสาย อปฺปมาณ ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ...
ผลสมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อปฺปมาณ สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย
อปฺปมาณ ฌาน ... มคฺค ... ผลสมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อปฺปมาณา
สทฺธา ... ปฺา อปฺปมาณาย สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปโม มคฺโค ทุติยสฺส ... ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส ฯ
[๑๔๘๒] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อปฺปมาณ สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... อุโปสถกมฺม ... วิปสฺสน อุปฺปาเทติ อปฺปมาณ สีล ... ปฺ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... วิปสฺสน ...
อปฺปมาณา สทฺธา ... ปฺา ปริตฺตาย สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ผลสมาปตฺติ
กายิกสฺส สุขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺค
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อุปนิสฺสาย สงฺขาเร อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ มคฺโค อริยาน
อตฺถปฏิสมฺภิทาย ธมฺมปฏิสมฺภิทาย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย
านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๓] อปฺปมาโณ ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อปฺปมาณ สทฺธ อุปนิสฺสาย มหคฺคต ฌาน ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อปฺปมาณ สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย มหคฺคต
ฌาน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อปฺปมาณา สทฺธา ...
ปฺา มหคฺคตาย สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา มคฺค อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺติ อุปฺปนฺน
สมาปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๘๔] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โสต ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ฯเปฯ วตฺถุ ปริตตฺ าน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๕] ปริตโฺ ต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท ... ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ มหคฺคตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๖] ปริตฺโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ อปฺปมาณาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๗] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ปริตฺตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๘] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: มหคฺคตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘๙] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปมาณา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๐] ปริตฺโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา ปริตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ...
อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๑] ปริตฺโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ตสฺเสว อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม ตสฺเสว อาเสวนปจฺจเยน
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ปจฺจโย ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺม ... อนาคตสาณสฺส
ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๒] ปริตฺโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๓] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มหคฺคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๔] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ปริตฺตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปริตฺตา
เจตนา วิปากาน ปริตฺตาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๕] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: มหคฺคตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
มหคฺคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: มหคฺคตา เจตนา วิปากาน มหคฺคตาน ขนฺธาน
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๖] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: มหคฺคตา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคตา เจตนา กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
มหคฺคตา เจตนา กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๗] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคตสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
มหคฺคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: มหคฺคตา เจตนา วิปากาน มหคฺคตาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๘] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อปฺปมาณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: อปฺปมาณา เจตนา วิปากาน อปฺปมาณาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙๙] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อปฺปมาณา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๐] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ อปฺปมาณสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อปฺปมาณา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๑] ปริตฺโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย วิปาโก ปริตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๒] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย ติสฺโส ปฺหา ปวตฺติ ปฏิสนฺธิยา กาตพฺพา ฯ
[๑๕๐๓] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ ปวตฺติเมว ฯ
[๑๕๐๔] ปริตโฺ ต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
ปริตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺตา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ขนฺธา วตฺถสุ ฺส วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
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กายายตน กายวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ
ปริตฺตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ปริตฺตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๕] ปริตโฺ ต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
มหคฺคตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ
มหคฺคตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๖] ปริตฺโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อปฺปมาณาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๗] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: มหคฺคตา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
มหคฺคตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๘] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อปฺปมาณา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อปฺปมาณา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐๙] ปริตฺโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาโต: ปริตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถสุ ฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เอก มหาภูต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ... ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ ปริตฺตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ปริตฺตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ รูปชีวิตินทฺ ฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๐] ปริตฺโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
มหคฺคตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท ... วตฺถุ มหคฺคตาน
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ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๑] ปริตฺโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อปฺปมาณาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๒] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๕๑๓] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: มหคฺคตา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคตา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
มหคฺคตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๔] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคตสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๕๑๕] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน ฯ
[๑๕๑๖] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อปฺปมาณา ขนฺธา
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จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อปฺปมาณา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๗] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ อปฺปมาณสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๘] ปริตโฺ ต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาตา: อปฺปมาณา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปมาณา ขนฺธา จ
กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อปฺปมาณา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑๙] ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา อปฺปมาณสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
อปฺปมาโณ เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๕๒๐] ปริตโฺ ต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาตา: มหคฺคตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
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รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหคฺคตา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
มหคฺคตา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส ฯ
ปจฺฉาชาตา: มหคฺคตา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๑] ปริตโฺ ต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: มหคฺคโต
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ มหคฺคโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ...
นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๒] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต เอกาทส อฺมฺเ
สตฺต นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม สตฺต วิปาเก อาหาเร
อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต เตรส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๑๕๒๓] ปริตฺโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๔] ปริตฺโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๕] ปริตโฺ ต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๖] มหคฺคโต ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๗] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๘] มหคฺคโต ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๒๙] มหคฺคโต ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ มหคฺคตสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๕๓๐] อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๓๑] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๓๒] อปฺปมาโณ ธมฺโม มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๓๓] อปฺปมาโณ ธมฺโม ปริตฺตสฺส จ อปฺปมาณสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๓๔] ปริตฺโต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา ปริตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๑๕๓๕] ปริตโฺ ต จ อปฺปมาโณ จ ธมฺมา อปฺปมาณสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๕๓๖] ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา ปริตตฺ สฺส ธมฺมสฺส ...
สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๑๕๓๗] ปริตฺโต จ มหคฺคโต จ ธมฺมา มหคฺคตสฺส ธมฺมสฺส ...
สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๕๓๘] นเหตุยา ปณฺณรส นอารมฺมเณ ปณฺณรส นอธิปติยา
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร ปณฺณรส นสหชาเต ทฺวาทส
นอฺมฺเ ทฺวาทส นนิสฺสเย ทฺวาทส นอุปนิสฺสเย จุทฺทส
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นปุเรชาเต จุทฺทส นปจฺฉาชาเต ปณฺณรส นอาเสวเน ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค ปณฺณรส นสมฺปยุตฺเต ทฺวาทส นวิปฺปยุตฺเต
ทส โนอตฺถิยา ทส โนนตฺถิยา ปณฺณรส โนวิคเต ปณฺณรส
โนอวิคเต ทส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๕๓๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
สตฺต นปุเรชาเต ฯ สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๕๔๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ... อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต เอกาทส อฺมฺเ
สตฺต นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ มคฺเค สตฺต
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา นว วิคเต
นว อวิคเต เตรส ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปริตฺตตฺติก ทฺวาทสม
นิฏิต ฯ
__________
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ปริตฺตารมฺมณตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๕๔๑] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ปริตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๔๒] มหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา มหคฺคตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
มหคฺคตารมฺมณ ... ฯ
[๑๕๔๓] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา อปฺปมาณารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๔๔] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๕๔๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๑๕๔๖] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปริตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺตารมฺมณ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๑๕๔๗] มหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ
ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา อเหตุก มหคฺคตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๕๔๘] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา อเหตุก อปฺปมาณารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๔๙] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ปริตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๕๕๐] มหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มหคฺคตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๕๕๑] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
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ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา อปฺปมาณารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๕๒] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป ปริตฺตารมฺมณ เอก
ขนฺธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๕๕๓] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป มหคฺคตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... นปุเรชาตปจฺจยา มหคฺคตารมฺมเณ
ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
[๑๕๕๔] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อปฺปมาณารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นปจฺฉาชาตปจฺจยฺจ นอาเสวนปจฺจยฺจ นอธิปติสทิส ฯ
[๑๕๕๕] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา ปริตฺตารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมณา
เจตนา ฯ
[๑๕๕๖] มหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ
ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา มหคฺคตารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
มหคฺคตารมฺมณา เจตนา ฯ
[๑๕๕๗] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
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ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา อปฺปมาณารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจจฺ
อปฺปมาณารมฺมณา เจตนา ฯ
[๑๕๕๘] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ...
นวิปากปจฺจยา ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นมคฺคปจฺจยา
อเหตุก ปริตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ... เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๕๙] มหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ
ธมฺโม ... นมคฺคปจฺจยา อเหตุก มหคฺคตารมฺมณ เอก ขนฺธ ...
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๖๐] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
ธมฺโม ... นมคฺคปจฺจยา อเหตุก อปฺปมาณารมฺมณ เอก ขนฺธ ...
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๖๑] ปริตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ...

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป ปริตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ... ฯ
[๑๕๖๒] มหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ
ธมฺโม ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป มหคฺคตารมฺมณ เอก ขนฺธ ... ฯ
[๑๕๖๓] อปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ
ธมฺโม ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อปฺปมาณารมฺมณ เอก ขนฺธ ...
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
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[๑๕๖๔] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ ฯเปฯ นปุเรชาเต
ตีณิ นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ
นวิปาเก ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค ตีณิ นวิปปฺ ยุตฺเต ตีณิ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๕๖๕] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๕๖๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร๓
ตีณิ สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสสฺ เย
ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน เทฺว กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร
ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค เทฺว สมฺปยุตฺเต ตีณิ
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถยิ า ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต
ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสสฺ ยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปฺหาวาโร
[๑๕๖๗] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปริตฺตารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริตฺตารมฺมณา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๖๘] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย มหคฺคตารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๕๖๙] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อปฺปมาณารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๐] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ อริยา
ปริตฺตารมฺมเณ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกขฺ มฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ
ปริตฺตารมฺมเณ ปริตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ
อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ปริตฺตารมฺมโณ ราโค
อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน ปริตฺตารมฺมณ*ปริตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ ปริตฺตารมฺมณา ปริตฺตา ขนฺธา
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เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๑] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพพฺ 
โสตธาตุ ปจฺจเวกฺขติ ปริตฺตารมฺมณ อิทฺธิวิธาณ ปจฺจเวกฺขติ
เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ...
อนาคตสาณ ปจฺจเวกฺขติ ปริตตฺ ารมฺมเณ มหคฺคเต ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
มหคฺคตารมฺมโณ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
ปริตฺตารมฺมณมหคฺคตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ ปริตฺตารมฺมณาU
มหคฺคตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๒] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ วิฺาณฺจายตน ปจฺจเวกฺขติ
เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ มหคฺคตารมฺมณ ปจฺจเวกฺขติ
เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ...
อนาคตสาณ ปจฺจเวกฺขติ มหคฺคตารมฺมเณ มหคฺคเค ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ ต อารพฺภ มหคฺคตารมฺมโณ
ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน มหคฺคตารมฺมณ*มหคฺคตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ มหคฺคตารมฺมณา มหคฺคตา
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ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๓] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปมชฺฌานปจฺจเวกฺขณ ปจฺจเวกฺขติ
เนวสฺานาสฺายตนปจฺจเวกฺขณ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพจกฺขุปจฺจเวกฺขณ
ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพโสตธาตุปจฺจเวกฺขณ ปจฺจเวกฺขติ อิทฺธิวิธาณ ...
เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ...
อนาคตสาณปจฺจเวกฺขณ ปจฺจเวกฺขติ อริยา
มหคฺคตารมฺมเณ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ มหคฺคตารมฺมเณ ปริตฺเต ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ปริตฺตารมฺมโณ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
มหคฺคตารมฺมณปริตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ มหคฺคตารมฺมณา
ปริตฺตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูป*คาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๔] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ เจโตปริยาเณน
อปฺปมาณารมฺมณปริตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อปฺปมาณารมฺมณา
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ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ(
[๑๕๗๕] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ มคฺคปจฺจเวกฺขณ ปจฺจเวกฺขนฺติ ผลปจฺจเวกฺขณ
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพานปจฺจเวกฺขณ ปจฺจเวกฺขนฺติ อปฺปมาณารมฺมเณ
ปริตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ เจโตปริยาเณน
อปฺปมาณารมฺมณปริตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อปฺปมาณารมฺมณา
ปริตฺตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๖] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา อปฺปมาณารมฺมณเจโตปริยาณ
ปจฺจเวกฺขนฺติ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๗] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ปริตฺตารมฺมเณ ปริตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
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ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
ปริตฺตารมฺมณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๗๘] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทิพฺพ จกฺขุ ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ... ปริตฺตารมฺมณ อิทฺธวิ ิธาณ เจโตปริยาณ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ยถากมฺมปู คาณ ... อนาคตสาณ
ปจฺจเวกฺขติ ปริตฺตารมฺมเณ มหคฺคเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ ต ครุ กตฺวา มหคฺคตารมฺมโณ ราโค ... ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๕๗๙] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: วิฺาณฺจายตน ครุ กตฺวา ... เนวสฺานาสฺายตน
... มหคฺคตารมฺมณ อิทฺธิวิธาณ ... เจโตปริยาณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ
ยถากมฺมูปคาณ ... อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ...
มหคฺคตารมฺมเณ มหคฺคเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ ต ครุ
กตฺวา มหคฺคตารมฺมโณ ราโค ... ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ:
มหคฺคตารมฺมณา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘๐] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ปมชฺฌานปจฺจเวกฺขณ
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อนาคตสาณปจฺจเวกฺขณ ครุ กตฺวา ...
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มหคฺคตารมฺมเณ ปริตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ ต ครุ
กตฺวา ปริตฺตารมฺมโณ ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๕๘๑] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏ หิตวฺ า มคฺค ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ครุ กตฺวา ... ฯ สหาชาตาธิปติ: อปฺปมาณารมฺมณา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฯ
[๑๕๘๒] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส ... ฯ อารมฺมณาธิปติ: เสกฺขา โคตฺรภุ ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ มคฺคปจฺจเวกฺขณ
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ผลปจฺจเวกฺขณ ... นิพพฺ านปจฺจเวกฺขณ
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๕๘๓] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: เสกฺขา
อปฺปมาณารมฺมณ เจโตปริยาณ ครุ กตฺวา ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ...
อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๕๘๔] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปริตฺตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘๕] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปริตฺตารมฺมณ จุติจิตฺต
มหคฺคตารมฺมณสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ปริตฺตารมฺมณ ภวงฺค มหคฺคตารมฺมณาย อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปริตฺตารมฺมณา ขนฺธา มหคฺคตารมฺมณสฺส วุฏ านสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘๖] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปริตฺตารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘๗] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า มหคฺคตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘๘] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มหคฺคตารมฺมณ จุติจิตฺต
ปริตฺตารมฺมณสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
มหคฺคตารมฺมณ ภวงฺค ปริตฺตารมฺมณาย อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย มหคฺคตารมฺมณา ขนฺธา ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๘๙] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มหคฺคตารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส
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อนุโลม โวทานสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๐] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อปฺปมาณารมฺมณา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อปฺปมาณารมฺมณาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
มคฺโค ผลสฺส ผล ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๑] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเวกฺขณา ปริตฺตารมฺมณสฺส
วุฏานสฺส ผลปจฺจเวกฺขณ ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏ านสฺส นิพฺพานปจฺจเวกฺขณ
ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส อปฺปมาณารมฺมณ
เจโตปริยาณ ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ
ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส อนาคตสาณ
ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส ผล ปริตฺตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๒] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเวกฺขณ
มหคฺคตารมฺมณสฺส วุฏ านสฺส ผลปจฺจเวกฺขณา มหคฺคตารมฺมณสฺส ...
นิพฺพานปจฺจเวกฺขณา มหคฺคตารมฺมณสฺส ... ผล
มหคฺคตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๕๙๓] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ
[๑๕๙๔] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ปฏิจฺจวารสทิสา กาตพฺพา ฯ อุปนิสฺสยปจฺจเย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปริตฺตารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ปริตฺตารมฺมณ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ...
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
ปริตฺตารมฺมณ สีล ... ปฺ ราค โทส โมห มาน ทิฏึ ปตฺถน
กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม
... ปริตฺตารมฺมณ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ สงฺฆ ภินฺทติ ปริตฺตารมฺมณา สทฺธา ...
ปฺา ราโค ปตฺถนา กายิก สุข ... กายิก ทุกขฺ  ปริตฺตารมฺมณาย
สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๕] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปริตฺตารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย
มหคฺคตารมฺมณ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
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อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ ปริตฺตารมฺมณ สีล ...
ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข อุปนิสฺสาย
มหคฺคตารมฺมณ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ ปริตฺตารมฺมณา สทฺธา ...
กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข มหคฺคตารมฺมณาย สทฺธาย ปฺาย
ราคสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๖] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปริตฺตารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย อปฺปมาณารมฺมณ
ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปริตฺตารมฺมณ
สีล ... ปฺ ราค กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข อุปนิสฺสาย
อปฺปมาณารมฺมณ ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปริตฺตารมฺมณา สทฺธา ... กายิก สุข กายิก ทุกขฺ 
อปฺปมาณารมฺมณาย สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๗] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: มหคฺคตารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย
มหคฺคตารมฺมณ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ ... มาน ... ทิฏึ คณฺหาติ มหคฺคตารมฺมณ สีล ...
ปฺ ... ราค ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ... มหคฺคตารมฺมณ ฌาน ... ทิฏึ
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คณฺหาติ มหคฺคตารมฺมณา สทฺธา ... ปฺา ... ราโค ... ปตฺถนา
มหคฺคตารมฺมณาย สทฺธาย ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๘] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: มหคฺคตารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ปริตฺตารมฺมณ
ฌาน ... วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ ... มาน ชปฺเปติ ทิฏึ
คณฺหาติ มหคฺคตารมฺมณ สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ...
ทิฏึ คณฺหาติ มหคฺคตารมฺมณา สทฺธา ... ปตฺถนา ปริตฺตารมฺมณาย
สทฺธาย ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๙๙] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: มหคฺคตารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย อปฺปมาณารมฺมณ
ฌาน ... มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มหคฺคตารมฺมณ
สีล ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย อปฺปมาณารมฺมณ ฌาน ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มหคฺคตารมฺมณา สทฺธา ... ปตฺถนา อปฺปมาณารมฺมณาย
สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๐] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
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อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อปฺปมาณารมฺมณ
สทฺธ อุปนิสสฺ าย อปฺปมาณารมฺมณ ฌาน ... มคฺค ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อปฺปมาณารมฺมณ สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย
อปฺปมาณารมฺมณ ฌาน ... มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
อปฺปมาณารมฺมณา สทฺธา ... ปฺา อปฺปมาณารมฺมณาย สทฺธาย
ปฺาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๑] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อปฺปมาณารมฺมณ สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ปริตฺตารมฺมณ
ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
อปฺปมาณารมฺมณ สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ อปฺปมาณารมฺมณา สทฺธา ... ปฺา ปริตฺตารมฺมณาย
สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๒] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อปฺปมาณารมฺมณ
สทฺธ อุปนิสสฺ าย มหคฺคตารมฺมณ ฌาน ... วิปสฺสน ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อปฺปมาณารมฺมณ สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย
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มหคฺคตารมฺมณ ฌาน ... วิปสฺสน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ อปฺปมาณารมฺมณา สทฺธา ... ปฺา มหคฺคตารมฺมณาย
สทฺธาย ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๓] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปริตฺตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปริตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๔] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปริตฺตารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๕] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า มหคฺคตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มหคฺคตารมฺมณาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๖] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย มหคฺคตารมฺมณ อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๗] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อปฺปมาณารมฺมณา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อปฺปมาณารมฺมณาน ขนฺธาน
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อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๘] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
ปริตฺตารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปริตฺตารมฺมณา เจตนา วิปากาน
ปริตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐๙] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
มหคฺคตารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: มหคฺคตารมฺมณา เจตนา วิปากาน
มหคฺคตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๐] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: มหคฺคตารมฺมณา เจตนา
วิปากาน ปริตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๑] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อปฺปมาณารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อปฺปมาณารมฺมณา เจตนา วิปากาน
อปฺปมาณารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๖๑๒] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อปฺปมาณารมฺมณา เจตนา
วิปากาน ปริตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๓] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน ปฺจ กมฺเม
ปฺจ วิปาเก ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค
สมฺปยุตฺเต อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต
ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๖๑๕] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๖] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๖๑๗] ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๘] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑๙] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๖๒๐] มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๒๑] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อปฺปมาณารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๒๒] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม ปริตฺตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๒๓] อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม มหคฺคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๒๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นสหชาเต นว นอฺมฺเ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 474

นว นนิสฺสเย นว นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต
นว นอาเสวเน นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต
นว นวิปฺปยุตฺเต นว โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต
นว โนอวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๖๒๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร นอุปนิสฺสเย นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน ตีณิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค นวิปฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๖๒๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ... อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ
นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน ปฺจ กมฺเม ปฺจ วิปาเก
ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา นว
วิคเต นว อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปริตฺตารมฺมณตฺติก เตรสม
นิฏิต
__________
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หีนตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๖๒๗] หีน ธมฺม ปฏิจฺจ หีโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
หีน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา ฯ หีน ธมฺม ปฏิจฺจ มชฺฌิโม ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
หีเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ หีน ธมฺม ปฏิจฺจ หีโน จ
มชฺฌิโม จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา หีน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๒๘] มชฺฌมิ  ธมฺม ปฏิจฺจ มชฺฌิโม ธมฺโม ... มชฺฌิม
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ
[๑๖๒๙] ปณีต ธมฺม ปฏิจฺจ ปณีโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ
[๑๖๓๐] มชฺฌิมฺจ ปณีตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มชฺฌิโม ธมฺโม ...
เหตุปจฺจยา ปณีเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ
[๑๖๓๑] หีนฺจ มชฺฌิมฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มชฺฌิโม ธมฺโม ...
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เหตุปจฺจยา หีเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
หีนตฺติก สงฺกิลิฏตฺติกสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ปริปุณฺณ ฯ
หีนตฺติก จุทฺทสม
นิฏิต
__________
มิจฺฉตฺตตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๖๓๒] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ มิจฺฉตฺตนิยโต จ
อนิยโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๓๓] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ
[๑๖๓๔] อนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
อนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
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กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๑๖๓๕] มิจฺฉตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๖๓๖] สมฺมตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา สมฺมตฺตนิยเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๖๓๗] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
อารมฺมณปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๓๘] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
อารมฺมณปจฺจยา สมฺมตฺตนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธาข
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๓๙] อนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ สพฺเพ ปจฺจยา อิมินา
การเณน วิตฺถาเรตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๑๖๔๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน
ตีณิ กมฺเม นว วิปาเก เอก อาหาเร นว อินทฺ ฺริเย นว
ฌาเน นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต นว
อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ เอวเ
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๖๔๑] อนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก อนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ...
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๖๔๒] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๖๔๓] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
มิจฺฉตฺตนิยตา อธิปติ ฯ
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[๑๖๔๔] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา สมฺมตฺตนิยเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
สมฺมตฺตนิยตา อธิปติ ฯ
[๑๖๔๕] อนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา อนิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อสฺสตฺตาน ฯเปฯ
[๑๖๔๖] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม ...
นอนนฺตรปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพานิ ปจฺจยานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ
[๑๖๔๗] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
ตีณิ นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ
ปฺจ นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๖๔๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสสฺ เย ปฺจ นปุเรชาเต
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ฉ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ
นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถยิ า ปฺจ
โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๖๔๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ วิคเต เอก ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๖๕๐] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯเปฯ สมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยโต
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ
[๑๖๕๑] อนิยต ธมฺม ปจฺจยา อนิยโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
อนิยต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา
ขนฺธา เอก มหาภูต ปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา อนิยตา ขนฺธา ฯ
อนิยต ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา วตฺถุ
ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา ฯ อนิยต ธมฺม ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยโต
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยตา ขนฺธา ฯ
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อนิยต ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อนิยต ธมฺม ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยโต จ
อนิยโต จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยตา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๑๖๕๒] มิจฺฉตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มิจฺฉตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อนิยโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ มิจฺฉตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา
มิจฺฉตฺตนิยต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ
[๑๖๕๓] สมฺมตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ ธมฺม ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยโต
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา ตีณิ ปฺหา มิจฺฉตฺตสทิส ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
[๑๖๕๔] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
อารมฺมณปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ กุสลตฺติเก ปจฺจยวารสทิส
วิภชิตพฺพ ฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
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[๑๖๕๕] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา สตฺตรส
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต สตฺตรส อฺมฺเ
สตฺต นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต สตฺต
อาเสวเน สตฺต กมฺเม สตฺตรส วิปาเก เอก อาหาเร สตฺตรส
อินฺทฺริเย สตฺตรส ฌาเน สตฺตรส มคฺเค สตฺตรส สมฺปยุตเฺ ต
สตฺต วิปฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถยิ า สตฺตรส นตฺถิยา สตฺต
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๖๕๖] อนิยต ธมฺม ปจฺจยา อนิยโต ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา
อเหตุก อนิยต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ
วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ... อสฺสตฺตาน ... จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ
ปจฺจยา อเหตุกา อนิยตา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๖๕๗] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา อนิยโต ธมฺโม ...
นอารมฺมณปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ กุสลตฺติกสทิส ปฺจ กาตพฺพา ฯ
[๑๖๕๘] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นอธิปติปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยตา อธิปติ ฯ
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[๑๖๕๙] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นอธิปติปจฺจยา สมฺมตฺตนิยเต ขนฺเธ ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยตา อธิปติ ฯ
[๑๖๖๐] อนิยต ธมฺม ปจฺจยา อนิยโต ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา
อนิยต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน ...
จกฺขายตน ปจฺจยา ... กายายตน ปจฺจยา ... วตฺถุ ปจฺจยา อนิยตา
ขนฺธา ฯ อนิยต ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา
วตฺถุ ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยตา อธิปติ ฯ อนิยต ธมฺม ปจฺจยา
สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยตา
อธิปติ ฯ
[๑๖๖๑] มิจฺฉตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ ธมฺม ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยโต
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยตา อธิปติ ฯ
[๑๖๖๒] สมฺมตฺตนิยตฺจ อนิยตฺจ ธมฺม ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยโต
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา สมฺมตฺตนิยเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา สมฺมตฺตนิยตา อธิปติ ฯ
[๑๖๖๓] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม ปจฺจยา อนิยโต ธมฺโม ...
นอนนฺตรปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนนตฺถปิ จฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๖๖๔] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ปฺจ นอธิปติยา
สตฺต นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ
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ปฺจ นอุปนิสฺสเย ปฺจ นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺตรส
นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นอาหาเร
เอก นอินฺทฺรเิ ย นฌาเน นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๖๖๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปฺจ ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย ปฺจ
นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต
สตฺต นวิปาเก สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว
โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๖๖๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๑๖๖๗] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๖๘] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
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เหตุปจฺจยา สมฺมตฺตนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๖๙] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
อนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๖๗๐] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
อารมฺมณปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๖๗๑] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ กมฺเม
ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๖๗๒] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา
อเหตุก อนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๖๗๓] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มิจฺฉตฺตนิยเต ขนฺเธ สสฏโ มิจฉฺ ตฺตนิยตา
อธิปติ ฯ
[๑๖๗๔] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นอธิปติปจฺจยา สมฺมตฺตนิยเต ขนฺเธ สสฏโ สมฺมตฺตนิยตา
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อธิปติ ฯ
[๑๖๗๕] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา
อนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
... ฯ
[๑๖๗๖] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป สมฺมตฺตนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๗๗] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... นปุเรชาตปจฺจยา
อรูเป อนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๖๗๘] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นปจฺฉาชาตปจฺจยา ปริปุณฺณ ฯ
[๑๖๗๙] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา
อนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ... เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๑๖๘๐] มิจฺฉตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา ฯ
[๑๖๘๑] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... นฌานปจฺจยา
ปฺจวิฺาณ ฯ นมคฺคปจฺจยา อเหตุก อนิยต ... ฯ
[๑๖๘๒] สมฺมตฺตนิยต ธมฺม สสฏโ สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม ...
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป สมฺมตฺตนิยต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 487

[๑๖๘๓] อนิยต ธมฺม สสฏโ อนิยโต ธมฺโม ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อรูเป อนิยต เอก ขนฺธ ... เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๖๘๔] นเหตุยา เอก นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน เอก นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๖๘๕] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน เอก นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๖๘๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๖๘๗] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย มิจฺฉตฺตนิยตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๘๘] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
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ปจฺจโย มิจฺฉตฺตนิยตา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ
[๑๖๘๙] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฉฺ ตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย มิจฉฺ ตฺตนิยตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๐] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ
[๑๖๙๑] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย อนิยตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๖๙๒] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา มิจฺฉตฺตนิยเต ปหีเน กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ มิจฺฉตฺตนิยเต
ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ เจโตปริยาเณน มิจฺฉตฺตนิยตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานนฺติ มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๓] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
เจโตปริยาเณน สมฺมตฺตนิยตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ
สมฺมตฺตนิยตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
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อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๔] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏ หิตฺวา ฌาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ อริยา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา อนิยเต ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต
กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิยเต
ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ อนิยโต ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
อนิยตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนิยตา
ขนฺธา อิทธฺ ิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ
าณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๕] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย มาตุฆาตกมฺมสฺส ปตุฆาตกมฺมสฺส
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อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
ย วตฺถุ ปรามสนฺตสฺส มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ต วตฺถุ
มิจฺฉตฺตนิยตาน ขนฺธาน อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๖] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย นิพฺพาน มคฺคสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๗] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฉฺ ตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มิจฺฉตฺตนิยตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๘] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มิจฺฉตฺตนิยตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๙๙] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฉฺ ตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มิจฺฉตฺตนิยตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๐] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: สมฺมตฺตนิยตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๑] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
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อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: สมฺมตฺตนิยตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๒] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: สมฺมตฺตนิยตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน ฯ
[๑๗๐๓] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา ผล ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิยเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อนิยโต ราโค
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อนิยตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๔] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน มคฺคสฺส อธิปติปจฺจเยนฏ
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๕] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๖] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย มคฺโค ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๗] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อนิยตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนิยตาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม
โวทานสฺส ผล ผลสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๘] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนิยต โทมนสฺส มิจฺฉตฺตนิยตสฺส โทมนสฺสสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนิยตา มิจฺฉาทิฏิ นิยตมิจฺฉาทิฏิยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๐๙] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน๘
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๐] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิจฺจวารสทิส
นว ปฺหา ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิจฺจวารสทิส
ติสฺโส ปฺหา ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กุสลตฺติกสทิสา
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เตรส ปฺหา ฯ
[๑๗๑๑] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฉฺ ตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสย*ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: มาตุฆาตกมฺม ปตุฆาตกมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย มาตุฆาตกมฺม ... ปตุฆาตกมฺม ...
อรหนฺตฆาตกมฺม ... รุหิรุปฺปาทกมฺม ... สงฺฆเภทกมฺม ...
นิยตมิจฺฉาทิฏิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ
นิยตมิจฺฉาทิฏิ นิยตมิจฺฉาทิฏิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย นิยตมิจฺฉาทิฏิ
มาตุฆาตกมฺมสฺส ... สงฺฆเภทกมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๒] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
มาตร ชีวิตา โวโรเปตฺวา ตสฺส ปฏิฆาตตฺถาย ทาน เทติ
สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ปตร ชีวิตา โวโรเปตฺวา ...
อรหนฺต ชีวติ า ... ทุฏเน จิตฺเตน ตถาคตสฺส โลหิต ... สงฺฆ
ภินฺทิตฺวา ตสฺส ปฏิฆาตตฺถาย ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กโรติ ฯ
[๑๗๑๓] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสย*ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๔] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อริยา มคฺค อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺติ อุปฺปนฺน สมาปชฺชนฺติ สงฺขาเร อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ มคฺโค อริยาน อตฺถปฏิสมฺภิทาย ...
านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค ผล
สมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๕] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อนิยต สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ฌาน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ ... มาน ... ทิฏึ คณฺหาติ
อนิยต สีล ... สุต จาค ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข
อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... นิคมฆาต กโรติ
อนิยตา สทฺธา ... ปฺา ... ราโค ... เสนาสน อนิยตาย สทฺธาย
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ตสฺเสว เนวสฺานาสฺายตนสฺส
ปริกมฺม ตสฺเสว ปม ฌาน ทุติยสฺส ฌานสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปาณาติปาโต
ปาณาติปาตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ
[๑๗๑๖] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
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อนิยต ราค อุปนิสฺสาย มาตร ชีวิตา โวโรเปติ ... สงฺฆ ภินฺทติ
อนิยต โทส ... ปตฺถน ... กายิก สุข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย มาตร
ชีวิตา โวโรเปติ ... สงฺฆ ภินฺทติ อนิยโต ราโค ... เสนาสน
มาตุฆาตกมฺมสฺส ปตุฆาตกมฺมสฺส อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส
สงฺฆเภทกมฺมสฺส
นิยตมิจฺฉาทิฏิยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๗] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม ปมสฺส
มคฺคสฺส จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๘] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ อนิยโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ อนิยตาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๑๙] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  มาตุฆาตกมฺมสฺส ปตุฆาตกมฺมสฺส อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส ฯเปฯ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ มิจฉฺ ตฺตนิยตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๐] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สมฺมตฺตนิยตาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๑] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯA
[๑๗๒๒] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สมฺมตฺตนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๓] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๔] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อนิยตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อนิยตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
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อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๕] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย อนิยต โทมนสฺส มิจฺฉตฺตนิยตสฺส โทมนสฺสสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนิยตมิจฺฉาทิฏิ นิยตมิจฺฉาทิฏิยา
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๖] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๗] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย มิจฺฉตฺตนิยตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๘] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา
เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
มิจฺฉตฺตนิยตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๒๙] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย มิจฉฺ ตฺตนิยตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๐] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺมตฺตนิยตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๑] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
สมฺมตฺตนิยตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: สมฺมตฺตนิยตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๒] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส
จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺมตฺตนิยตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๓] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อนิยตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นานาขณิกา: อนิยตา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๔] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย วิปาโก อนิยโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถุสฺส ฯ
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[๑๗๓๕] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๖] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๗] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: สมฺมตฺตนิยตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: สมฺมตฺตนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๘] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อนิยตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อนิยตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
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กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๓๙] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ มิจฺฉตฺตนิยตาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๔๐] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ สมฺมตฺตนิยตาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๔๑] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย มิจฺฉตฺตนิยโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน ฯ
[๑๗๔๒] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๔๓] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย มิจฺฉตฺตนิยโต เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๑๗๔๔] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ติสฺโส ปฺหา ฯ
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[๑๗๔๕] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
อนิยโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถสุ ฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เอก มหาภูต ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ... ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อนิยตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อนิยตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๔๖] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: รูปชีวิตินฺทฺริย มาตุฆาตกมฺมสฺส ฯเปฯ
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ มิจฺฉตฺตนิยตาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๗๔๗] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ สมฺมตฺตนิยตาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๔๘] มิจฺฉตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: มิจฺฉตฺตนิยโต เอโก
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา จ ... ฯ
[๑๗๔๙] มิจฺฉตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา อนิยตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สหชาตา:
มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา จ
กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: มิจฺฉตฺตนิยตา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๐] สมฺมตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ปฺหา มิจฺฉตฺตนิยตสทิสา ฯ
[๑๗๕๑] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา อฏ
อนนฺตเร ปฺจ สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก
อาหาเร สตฺต อินฺทรฺ ิเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต
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สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา
ปฺจ วิคเต ปฺจ อวิคเต เตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๗๕๒] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๓] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน๕
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๔] มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๕] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๖] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๗] สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๘] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
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ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๕๙] อนิยโต ธมฺโม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๖๐] อนิยโต ธมฺโม สมฺมตฺตนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๗๖๑] มิจฺฉตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๗๖๒] มิจฺฉตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา อนิยตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๑๗๖๓] สมฺมตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ
[๑๗๖๔] สมฺมตฺตนิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา อนิยตสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
[๑๗๖๕] นเหตุยา เตรส นอารมฺมเณ นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร เตรส นสหชาเต นว นอฺมฺเ นว
นนิสฺสเย นว นอุปนิสฺสเย เตรส นปุเรชาเต เอกาทส นปจฺฉาชาเต
เตรส นอาเสวเน เตรส นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร
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เตรส ฯ สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค เตรส นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต
สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนนตฺถยิ า เตรส โนวิคเต
เตรส โนอวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๗๖๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
สตฺต ฯเปฯ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๗๖๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปฺจ ... อธิปติยา อฏ
อนนฺตเร ปฺจ สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต นว อฺมฺเ
ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก อาหาเร สตฺต
อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
มิจฺฉตฺตตฺติก ปณฺณรสม
นิฏิต
__________
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มคฺคารมฺมณตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๗๖๘] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปตี
ตโย ขนฺธา ตโย ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจจฺ มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ
มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๖๙] มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา มคฺคเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา มคฺคเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา มคฺคเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
มคฺคเหตุกา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๗๐] มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
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เหตุปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
มคฺคเหตุกา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม
ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ
มคฺคาธิปตึ จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ
มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา
มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุกา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๗๑] มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ
มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ
มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ
มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
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[๑๗๗๒] มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุกา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคเหตุกฺจ
มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ มคฺคเหตุกา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๗๓] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา
สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา
อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๗๗๔] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ อธิปติยา อนนฺตเร
สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย อุปนิสฺสเย ปุเรชาเต
อาเสวเน กมฺเม อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต
อตฺถิยา นตฺถิยา วิคเต อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
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[๑๗๗๕] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๗๖] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม
ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา
มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ
มคฺคาธิปตี จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๗๗] มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา มคฺคเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุกา อธิปติ ฯ
มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา
มคฺคเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ อธิปติ ฯ มคฺคเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นอธิปติปจฺจยา มคฺคเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ
มคฺคาธิปติ จ อธิปติ ฯ
[๑๗๗๘] มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา มคฺคาธิปตี ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ อธิปติ
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มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา
มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก ธมฺโม ...
นอธิปติปจฺจยา มคฺคาธิปตี ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก อธิปติ ฯ
มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ
ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นอธิปติปจฺจยา มคฺคาธิปตี ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ
มคฺคาธิปติ จ อธิปติ ฯ
[๑๗๗๙] มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ
มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ
ธมฺโม ... นอธิปติปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ
มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ
มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ
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ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๘๐] มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา มคฺคเหตุเก จ มคฺคาธิปตี จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ มคฺคเหตุโก อธิปติ ฯ มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม ... มคฺคเหตุเก จ มคฺคาธิปตี จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ มคฺคาธิปติ อธิปติ ฯ มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา ... นอธิปติปจฺจยา
มคฺคเหตุเก จ มคฺคาธิปตี จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ
มคฺคาธิปติ จ อธิปติ ฯ
[๑๗๘๑] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา ปริปุณฺณา เทฺวป ฯ
[๑๗๘๒] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม ...
นอาเสวนปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ
มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา ... นอาเสวนปจฺจยา
มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๘๓] มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม ...
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นอาเสวนปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม ...
นอาเสวนปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ
มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา ... นอาเสวนปจฺจยา มคฺคาธิปตึ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๘๔] มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ
มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
มคฺคาธิปติ ธมฺโม ... นอาเสวนปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปตี ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ
มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา ... นอาเสวนปจฺจยา มคฺคารมฺมณฺจ
มคฺคาธิปติฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๘๕] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา มคฺคารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมณา
เจตนา ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา มคฺคารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
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มคฺคาธิปติ เจตนา ฯ มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ จ
มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา ... นกมฺมปจฺจยา มคฺคารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปติ จ เจตนา ฯ
[๑๗๘๖] มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา มคฺคเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุกา เจตนา ฯ
มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา มคฺคเหตุเก
ขนฺเธ ปฏิจจฺ มคฺคาธิปติ เจตนา ฯ มคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา ... นกมฺมปจฺจยา มคฺคเหตุเก
ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ เจตนา ฯ
[๑๗๘๗] มคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา
มคฺคาธิปตี ขนฺเธ ปฏิจฺจ มคฺคาธิปติ เจตนา ปฺจ
ปฺหา ฯ
[๑๗๘๘] มคฺคารมฺมณฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม ... นกมฺมปจฺจยา ฯ ปมฆฏเน ตีณิ ฯ
[๑๗๘๙] มคฺคเหตุกฺจ มคฺคาธิปติฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ทุติยฆฏเน ตีณิ ปฺหา ฯ
[๑๗๙๐] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา ปริปุณฺณ ฯ
[๑๗๙๑] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นมคฺคปจฺจยา อเหตุก มคฺคารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
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ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๗๙๒] มคฺคารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปริปุณฺณ ฯ อรูปนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ
[๑๗๙๓] นเหตุยา เอก นอธิปติยา สตฺตรส นปุเรชาเต
สตฺตรส นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน นว นกมฺเม สตฺตรส
นวิปาเก สตฺตรส นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต สตฺตรส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย
[๑๗๙๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา สตฺตรส ... นปุเรชาเต สตฺตรส
นปจฺฉาชาเต สตฺตรส นอาเสวเน นกมฺเม นว นวิปาเก นวิปฺปยุตฺเต
สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๗๙๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
สมนนฺตเร เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ ฌาเน สมฺปยุตฺเต
วิปฺปยุตฺเต นตฺถิยา วิคเต อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสสฺ ยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปฺหาวาโร
[๑๗๙๖] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ
[๑๗๙๗] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๙๘] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ อิมินา การเณน
สตฺตรส ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๑๗๙๙] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ เจโตปริยาเณน มคฺคเหตุกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ
มคฺคเหตุกา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
[๑๘๐๐] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๐๑] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
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ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๐๒] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๐๓] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ เจโตปริยาเณน มคฺคาธิปติจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ
มคฺคาธิปตี ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๐๔] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๐๕] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ เจโตปริยาเณน มคฺคเหตุกมคฺคาธิปติจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานนฺติ มคฺคเหตุกา จ มคฺคาธิปตี จ ขนฺธา
เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๐๖] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
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มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๐๗] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๐๘] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคารมฺมณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๐๙] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคารมฺมณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๐] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
มคฺคารมฺมณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน มคฺคารมฺมณานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๑] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคเหตุกาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๒] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
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[๑๘๑๓] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย
อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ
ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคเหตุกาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๔] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๑๕] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคเหตุกาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน มคฺคเหตุกานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๖] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย
อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ
ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: มคฺคาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๗] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย
อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ
ฯ
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อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: มคฺคาธิปติ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน มคฺคารมฺมณาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๘] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคาธิปติ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน มคฺคเหตุกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑๙] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส็
จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ
สหชาตาธิปติ: มคฺคาธิปติ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน มคฺคารมฺมณานฺจ
มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒๐] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคาธิปติ
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน มคฺคเหตุกานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒๑] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปติ จ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
มคฺคารมฺมณาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒๒] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปติ จ อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน มคฺคาธิปตีน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒๓] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตาธิปติ: มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปติ จ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน มคฺคารมฺมณานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒๔] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๒๕] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: มคฺคเหตุกา
จ มคฺคาธิปติ จ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน มคฺคเหตุกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๒๖] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ
สหชาตาธิปติ: มคฺคเหตุกา จ มคฺคาธิปติ จ อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๘๒๗] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส
จ มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา มคฺคา ฯเปฯ ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๒๘] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
มคฺคเหตุกา จ มคฺคาธิปติ จ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
มคฺคเหตุกานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ8
[๑๘๒๙] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา มคฺคารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๐] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อาวชฺชนา มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๑] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
มคฺคารมฺมณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณานฺจ
มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
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มคฺคารมฺมณานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๒] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคาธิปตี ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๓] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคาธิปตี ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๔] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
มคฺคาธิปตี ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณานฺจ
มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๕] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคารมฺมณา จ
มคฺคาธิปตี จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๖] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคารมฺมณา จ
มคฺคาธิปตี จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคาธิปตีน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๘๓๗] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา มคฺคารมฺมณา จ มคฺคาธิปตี จ ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณานฺจ มคฺคาธิปตีนฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๓๘] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ตีสุป สตฺตรส ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๑๘๓๙] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๐] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๑] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจเวกฺขณา
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ปจฺจเวกฺขณาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๒] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ตติโย มคฺโค
จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๓] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณูปนิสฺสโย: อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๔๔] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส
ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๕] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส
จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณูปนิสฺสโย:
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๔๖] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม
มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส ฯเปฯ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๗] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
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ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส
ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๘] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๔๙] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ฯเปฯ
จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๐] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๑] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม
มคฺโค ฯเปฯ จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๒] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๓] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๔] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปจฺจเวกฺขณา ปจฺจเวกฺขณาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๕] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺสญ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณูปนิสฺสโย: อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๕๖] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม
มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๗] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส
มคฺคสฺส ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๑๘๕๘] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณูปนิสฺสโย:
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
[๑๘๕๙] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปโม มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส ตติโย มคฺโค
จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๐] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา มคฺคารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน มคฺคารมฺมณาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๑] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนนฺตรสทิส นว ปฺหา
กาตพฺพา ฯ อาวชฺชนา น กาตพฺพา ฯ
[๑๘๖๒] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส(
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย นานาขณิกา นตฺถิ
สตฺตรส ปฺหา กาตพฺพา ฯ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส๑
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิเม สตฺต
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ปจฺจยา สตฺตรสปฺหา เหตุสทิสา ฯ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรสทิสา ฯ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย สตฺตรส
ปฺหา ฯ
[๑๘๖๓] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ นว อธิปติยา เอกวีส
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต สตฺตรส อฺมฺเ
สตฺตรส นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสสฺ เย เอกวีส อาเสวเน นว
กมฺเม สตฺตรส อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต
สตฺตรส อตฺถิยา สตฺตรส นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต
สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม
[๑๘๖๔] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๕] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๖] มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๗] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๘] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 529

อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๖๙] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๐] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๑] มคฺคเหตุโก ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๒] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๓] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๔] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๕] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๖] มคฺคาธิปติ ธมฺโม มคฺคเหตุกสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๘๗๗] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๘] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๗๙] มคฺคารมฺมโณ จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา
มคฺคารมฺมณสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๐] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๑] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๒] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคาธิปติสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๓] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๔] มคฺคเหตุโก จ มคฺคาธิปติ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส จ
มคฺคาธิปติสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๕] นเหตุยา เอกวีส นอารมฺมเณ สตฺตรส นอารมฺมเณ
คหิเต ปกตารมฺมณมฺป อุปนิสฺสยารมฺมณมฺป เทฺว ฉิชชฺ นฺติ
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นอธิปติยา เอกวีส นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นสหชาเต นอฺมฺเ
นนิสฺสเย นอุปนิสฺสเย นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน นกมฺเม
นวิปาเก นอาหาเร นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค นสมฺปยุตเฺ ต
นวิปฺปยุตฺเต โนอตฺถิยา โนนตฺถิยา โนวิคเต โนอวิคเต เอกวีส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๘๘๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺตรส ... นอธิปติยา
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอุปนิสฺสเย นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต
นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นอาหาเร นอินฺทฺริเย นฌาเน นมคฺเค
นวิปฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๘๘๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา เอกวีส
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต สตฺตรส อฺมฺเ สตฺตรส นิสฺสเย
สตฺตรส อุปนิสฺสเย เอกวีส อาเสวเน นว กมฺเม สตฺตรส อาหาเร
สตฺตรส อินทฺ ฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต สตฺตรส อตฺถิยา สตฺตรส
นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต สตฺตรส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
มคฺคารมฺมณตฺติก โสฬสม
นิฏิต
__________
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อุปฺปนฺนตฺติก
ปฺหาวาโร
[๑๘๘๘] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปปฺ นฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปฺปนฺนา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๘๙] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปฺปนฺน จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส ... อุปฺปนฺน โสต ...
ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อุปฺปนฺเน
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ อุปฺปนฺนา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๐] อนุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุปฺปนฺเน รูเป ... สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ...
อนุปฺปนฺเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯเปฯ
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โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อนุปฺปนฺนา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๑] อุปฺปาที ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปฺปาทึ จกฺขุ ... กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ8
วตฺถุ ... อุปฺปาที ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ อุปฺปาที ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโต- ฯเปฯ
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๒] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อุปฺปนฺน จกฺขุ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ฯเปฯ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺน โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อุปฺปนฺเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
สหชาตาธิปติ: อุปฺปนฺนา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๓] อนุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปปฺ นฺนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อนุปฺปนฺเน รูเป ... สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ ... อนุปฺปนฺเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
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[๑๘๙๔] อุปฺปาที ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อุปฺปาทึ จกฺขุ ... กาย รูเป ... โผฏพฺเพ
วตฺถุ ... อุปฺปาที ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๘๙๕] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยนป
ปจฺจโย อุปปฺ นฺโน เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เอก มหาภูต
ติณฺณนฺน มหาภูตาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว มหาภูตา ...
มหาภูตา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อุปาทารูปาน สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ... เทฺว มหาภูตา ... มหาภูตา กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๖] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 535

อุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วตฺถสุ ฺส จ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ขนฺธา วตฺถุสฺส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
มหาภูตา ... ฯ
[๑๘๙๗] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปปฺ นฺโน เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ ขนฺธาน เอก มหาภูต ...
พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ...
มหาภูตา กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อุปฺปนฺนาน ขนฺธาน
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๘] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุปฺปนฺน อุตุ อุปนิสฺสาย ฌาน อุปปฺ าเทติ วิปสฺสน ...
มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ ... มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อุปฺปนฺน
โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ... มคฺค ...
อภิฺ ... สมาปตฺตึ ... มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อุปฺปนฺน
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อุตุ ... โภชน ... เสนาสน อุปฺปนฺนาย สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๙๙] อนุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อนุปฺปนฺน วณฺณสมฺปท ปตฺถยมาโน
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ อนุปฺปนฺน
สทฺทสมฺปท ... คนฺธสมฺปท รสสมฺปท โผฏพฺพสมฺปท ... อนุปฺปนฺเน
ขนฺเธ ปตฺถยมาโน ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... อนุปฺปนฺนา
วณฺณสมฺปทา ... อนุปปฺ นฺนา ขนฺธา อุปฺปนฺนาย สทฺธาย ปฺาย
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๐] อุปฺปาที ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุปฺปาทึ จกฺขุสมฺปท ปตฺถยมาโน ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม ... อุปฺปาทึ โสตสมฺปท ... กายสมฺปท วณฺณสมฺปท คนฺธสมฺปท
... รสสมฺปท ... โผฏพฺพสมฺปท ... อุปฺปาที ขนฺเธ ปตฺถยมาโน
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... อุปฺปาที จกฺขุสมฺปทา ... กายสมฺปทา
วณฺณสมฺปทา ฯเปฯ โผฏพฺพสมฺปทา ... อุปปฺ าที ขนฺธา อุปฺปนฺนาย'
สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส
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ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๑] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
ฯเปฯ วตฺถุ อุปฺปนฺนาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๒] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปฺปนฺนา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๓] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปปฺ นฺนา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปฺปนฺนา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๔] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย วิปาโก อุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 538

ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน เทฺว ขนฺธา ... ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๕] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปปฺ นฺนา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ กพฬึกาโร
อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๖] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปปฺ นฺนา อินฺทฺริยา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส รูปชีวิตินฺทฺริย
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๗] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: อุปฺปนฺนา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปฺปนฺนา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสสฺ วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน ... วตฺถุ อุปฺปนฺนาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อุปฺปนฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
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วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๘] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
อุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏนานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
ปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อุปฺปนฺนาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อุปฺปนฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๐๙] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๑๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ
สหชาเต เอก อฺมฺเ เอก นิสฺสเย เอก อุปนิสฺสเย
ตีณิ ปุเรชาเต เอก ปจฺฉาชาเต กมฺเม วิปาเก อาหาเร อินฺทฺริเย
ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา อวิคเต เอก ฯ
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เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๙๑๑] อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๑๒] อนุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๑๓] อุปฺปาที ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๑๔] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ
ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนอตฺถยิ า เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ โนอวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๙๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ ...
โนนตฺถิยา โนวิคเต เอก ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๙๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา ตีณิ
สหชาเต เอก อฺมฺเ เอก นิสฺสเย เอก อุปนิสฺสเย ตีณิ
ปุเรชาเต เอก ปจฺฉาชาเต เอก กมฺเม วิปาเก อาหาเร อินฺทฺริเย
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ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต อตฺถิยา อวิคเต เอก ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
อุปฺปนฺนตฺติก สตฺตรสม
นิฏิต
__________
อตีตตฺติก
ปฺหาวาโร
[๑๙๑๗] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺจุปฺปนฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๙๑๘] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภเิ ต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
อตีต จกฺขุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ อตีต โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ
รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อตีเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
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วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อตีตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๑๙] อนาคโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อนาคต จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนาคเต ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อนาคตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๒๐] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺจุปฺปนฺน จกฺขุ ... กาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... ปจฺจุปฺปนฺเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๒๑] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล ฯเปฯ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ อตีต จกฺขุ ... กาย
รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อตีเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๙๒๒] อนาคโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อนาคต จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อนาคเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๙๒๓] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ปจฺจุปฺปนฺน จกฺขุ ... วตฺถุ ... ปจฺจุปฺปนฺเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: ปจฺจุปฺปนฺนาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๒๔] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อตีตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
ปจฺจุปฺปนฺนาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
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อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส มคฺโค
ผลสฺส ผล ผลสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๒๕] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ
[๑๙๒๖] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๙๒๗] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ฯเปฯ อตีต สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม กโรติ ฌาน ฯเปฯ วิปสฺสน ... มคฺค ...
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
อตีต สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข ... กายิก ทุกขฺ  อุปนิสสฺ าย
ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ
หนติ สงฺฆ ภินฺทติ อตีตา สทฺธา ... ปฺา ราโค ปตฺถนา กายิก
สุข ... กายิก ทุกฺข ปจฺจุปฺปนฺนาย สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย
ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๒๘] อนาคโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อนาคต จกฺขสุ มฺปท ปตฺถยมาโน
โสตสมฺปท ... ฆานสมฺปท ชิวฺหาสมฺปท กายสมฺปท วณฺณสมฺปท
สทฺทสมฺปท คนฺธสมฺปท รสสมฺปท ... โผฏพฺพสมฺปท ปตฺถยมาโน
อนาคเต ขนฺเธ ปตฺถยมาโน ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ...
อนาคตา จกฺขุสมฺปทา ... วณฺณสมฺปทา ... โผฏพฺพสมฺปทา ... อนาคตา
ขนฺธา ปจฺจุปฺปนฺนาย สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๒๙] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปติสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจุปฺปนฺน อุตุ อุปนิสสฺ าย
ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน ฯเปฯ ปจฺจุปฺปนฺน โภชน ... เสนาสน
อุปนิสฺสาย ฌาน อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปจฺจุปฺปนฺน
อุตุ ... โภชน ... เสนาสน ปจฺจุปฺปนฺนาย สทฺธาย ปฺาย
กายิกสฺส ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๐] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา ... รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 546

ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขวุ ิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ ปจฺจุปฺปนฺนาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๑] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๒] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อตีตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
ปจฺจุปฺปนฺนาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๓] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อตีตา เจตนา ปจฺจุปฺปนฺนาน วิปากาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๔] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺจุปฺปนฺนา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ปจฺจุปฺปนฺนา เจตนา สมุปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๕] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
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ปจฺจโย วิปาโก ปจฺจุปฺปนฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๖] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา
กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถสุ ฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจุปฺปนฺนาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๗] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปฺปนฺนตฺติเก อตฺถิสทิส ฯ
[๑๙๓๘] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๓๙] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อวิคตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯเปฯ
[๑๙๔๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหาชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย
เอก อุปนิสสฺ เย ตีณิ ปุเรชาเต ปจฺฉาชาเต อาเสวเน เอก
กมฺเม เทฺว วิปาเก อาหาเร เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต
เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๙๔๑] อตีโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๔๒] อนาคโต ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๔๓] ปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๔๔] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนอตฺถิยา เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต
ตีณิ โนอวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
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[๑๙๔๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ... นอธิปติยา
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสสฺ เย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นสมฺปยุตฺเต นวิปฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต เอก ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๙๔๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร สมนนฺตเร สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย เอก อุปนิสฺสเย
ตีณิ ปุเรชาเต เอก ปจฺฉาชาเต อาเสวเน เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ กมฺเม
เทฺว วิปาเก เอก อิเมสุ ปเทสุ เอกเยว อวิคเต เอก ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
อตีตตฺติก อฏารสม
นิฏิต
__________
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อตีตารมฺมณตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๙๔๗] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อตีตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ อตีตารมฺมณ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ
[๑๙๔๘] อนาคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนาคตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา อนาคตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๔๙] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๕๐] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อธิปติยา ปฏิสนฺธิ
นตฺถิ ฯ อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา
อฺมฺปจฺจยา นิสสฺ ยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา
อาเสวนปจฺจยา ปุเรชาเตป อาเสวเนป ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ กมฺมปจฺจยา
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วิปากปจฺจยา วิปาก อตีตารมฺมณ เอก ขนฺธ ... ฯ
ติสฺโสป ปฺหา ปริปณ
ุ ฺณา ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ กาตพฺพา ฯ
อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถปิ จฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา
อวิคตปจฺจยา ฯ
[๑๙๕๑] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๑๙๕๒] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก อตีตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๑๙๕๓] อนาคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก อนาคตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๙๕๔] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ เอก
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ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๑๙๕๕] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อนุโลมสหชาตสทิส ฯ
[๑๙๕๖] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อตีตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๙๕๗] อนาคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนาคตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อนาคตารมฺมณ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ... เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๕๘] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๕๙] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นอธิปติสทิสา ฯ
นกมฺมปจฺจยา อตีตารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อตีตารมฺมณา
เจตนา ฯ
[๑๙๖๐] อนาคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนาคตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา อนาคตารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
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อนาคตารมฺมณา เจตนา ฯ
[๑๙๖๑] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เจตนา ฯ
[๑๙๖๒] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา นวิปาเก ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
[๑๙๖๓] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๖๔] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นมคฺคปจฺจยา อเหตุก อตีตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ นเหตุสทิสา ติสฺโส ปฺหา โมโห นตฺถิ ฯ
[๑๙๖๕] อตีตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อตีตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๖๖] อนาคตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป อนาคตารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๙๖๗] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต
นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค ตีณิ
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นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๑๙๖๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต
นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๑๙๖๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ
ตีณิ ฯ อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
ปฺหาวาโร ฯ
[๑๙๗๐] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย อตีตารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อตีตารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน ฯ
[๑๙๗๑] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อนาคตารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 555

[๑๙๗๒] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๓] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อตีต วิฺาณฺจายตน ปจฺจเวกฺขติ
เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ อตีตารมฺมณ อตีต อิทฺธิวิธาณ
ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ... ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณ ...
ยถากมฺมูปคาณ ปจฺจเวกฺขติ อริยา อตีตารมฺมเณ ปหีเน กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ...
อตีตารมฺมเณ อตีเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ
อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ อตีตารมฺมโณ ราโค อุปปฺ ชฺชติ
ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อตีตารมฺมณา
อตีตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๔] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนาคต วิฺาณฺจายตน ปจฺจเวกฺขติ
เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ อตีตารมฺมณ อนาคต๚
อิทฺธิวิธาณ ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ...
ยถากมฺมูปคาณ ... อตีตารมฺมเณ อนาคเต ขนฺเธ
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อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
อนาคตารมฺมโณ ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ อตีตารมฺมณา
อนาคตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๕] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน อตีตารมฺมณ*ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อตีตารมฺมณา ปจฺจุปฺปนฺนา
ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๖] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนาคตารมฺมณ อนาคต อิทฺธิวิธาณ
ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ... อนาคตสาณ ... อนาคตารมฺมเณ
อนาคเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ อนาคตารมฺมโณ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
อนาคตารมฺมณา อนาคตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๗] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนาคตารมฺมณ อตีต อิทฺธิวธิ าณ
ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ... อนาคตสาณ อริยา อนาคตารมฺมเณ
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภเิ ต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... อนาคตารมฺมเณ อตีเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
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วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินฺนทนฺติ ต อารพฺภ อตีตารมฺมโณ
ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อนาคตารมฺมณา อตีตา
ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๘] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน
อนาคตารมฺมณปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อนาคตารมฺมณา
ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๗๙] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘๐] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อตีต ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ
โสตธาตุ ปจฺจเวกฺขติ ปจฺจุปนฺนารมฺมณ อตีต อิทฺธิวิธาณ ปจฺจเวกฺขติ
เจโตปริยาณ ... อริยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ ปหีเน
กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ...
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ อตีเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
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อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ อตีตารมฺมโณ ราโค ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อตีตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘๑] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนาคต ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ
ทิพฺพ โสตธาตุ ปจฺจเวกฺขติ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ อนาคต อิทฺธิวิธาณ
ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ... ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ
อนาคเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ ฯเปฯ ต อารพฺภ อนาคตารมฺมโณ
ราโค ... โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อนาคตา ขนฺธา
เจโตปริยาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘๒] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อตีต วิฺาณฺจายตน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
เนวสฺานาสฺายตน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อตีตารมฺมณ
อตีต อิทฺธิวิธาณ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ...
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
อตีตารมฺมเณ อตีเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ... อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อตีตารมฺมโณ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
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อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อตีตารมฺมณาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘๓] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อนาคต วิฺาณฺจายตน
ครุ กตฺวา ... เนวสฺานาสฺายตน ... อตีตารมฺมณ
อนาคต อิทฺธิวิธาณ ครุ กตฺวา ... เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสา*นุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ... อตีตารมฺมเณ อนาคเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อนาคตารมฺมโณ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๙๘๔] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อนาคตารมฺมณ อนาคต อิทฺธิวิธาณ ครุ กตฺวา ...
เจโตปริยาณ ... อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
อนาคตารมฺมเณ อนาคเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา อนาคตารมฺมโณ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: อนาคตารมฺมณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘๕] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อนาคตารมฺมณ อตีต อิทฺธิวิธาณ ครุ กตฺวา ...
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เจโตปริยาณ ... อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ... อนาคตารมฺมเณ
อตีเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
อตีตารมฺมโณ ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๙๘๖] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๘๗] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อตีต ทิพฺพ จกฺขุ
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ อตีต อิทฺธิวิธาณ ครุ กตฺวา ... เจโตปริยาณ
ครุ กตฺวา ... ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ อตีเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อตีตารมฺมโณ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๙๘๘] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อนาคต ทิพฺพ
จกฺขุ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ครุ กตฺวา ...
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ อนาคต อิทฺธิวิธาณ ครุ กตฺวา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ
อนาคเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา อนาคตารมฺมโณ ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๙๘๙] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อตีตารมฺมณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อตีตารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๐] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อตีตารมฺมณ ภวงฺค อนาคตารมฺมณาย
อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๑] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อตีตารมฺมณ จุติจิตฺต ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อตีตารมฺมณ ภวงฺค ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย อาวชฺชนาย
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๒] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อนาคตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนาคตารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๓] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนาคตารมฺมณ อิทฺธิวิธาณ
อตีตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส เจโตปริยาณ อตีตารมฺมณสฺส๔
วุฏานสฺส อนาคตสาณ อตีตารมฺมณสฺส วุฏ านสฺส อนาคตารมฺมณา
ขนฺธา อตีตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๔] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
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ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ปฏิสนฺธิจิตฺต
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ภวงฺคสฺส ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ภวงฺค
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ภวงฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๕] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ปฏิสนฺธจิ ิตฺต
อตีตารมฺมณสฺส ภวงฺคสฺส ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ภวงฺค อตีตารมฺมณสฺส
ภวงฺคสฺส ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ขนฺธา อตีตารมฺมณสฺส วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๙๙๖] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ
[๑๙๙๗] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตโยป ปจฺจยา ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
[๑๙๙๘] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อตีตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา
ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา อตีตารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย
ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๑๙๙๙] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อตีตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา
ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา อนาคตารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย
ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๐] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อตีตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย
ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๑] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อนาคตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา
ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา
อนาคตารมฺมณาย
อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๒] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อนาคตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา
ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา อตีตารมฺมณาย
อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๓] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อนาคตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย
อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๔] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส ... อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย
อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๕] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา
ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา อตีตารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย
ทุกฺขานุปสฺสนาย
อนตฺตานุปสฺสนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๖] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
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ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา อนาคตารมฺมณาย
อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๗] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อตีตารมฺมณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อตีตารมฺมณาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๘] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อนาคตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนาคตารมฺมณาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๐๙] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาน
ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๐] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อตีตารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: อตีตารมฺมณา เจตนา วิปากาน อตีตารมฺมณาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๐๑๑] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อตีตารมฺมณา เจตนา
วิปากาน อนาคตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๒] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อตีตารมฺมณา เจตนา
วิปากาน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๓] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อนาคตารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อนาคตารมฺมณา เจตนา วิปากาน
อนาคตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๔] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อนาคตารมฺมณา เจตนา
วิปากาน อตีตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๕] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อนาคตารมฺมณา
เจตนา วิปากาน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๖] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ
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สหชาตา: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เจตนา
วิปากาน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๗] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
เจตนา วิปากาน อตีตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๘] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
เจตนา วิปากาน อนาคตารมฺมณาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๑๙] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต อฺมฺเ
นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน ตีณิ กมฺเม นว
วิปาเก ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทรฺ ิเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต
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ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๐๒๑] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๒] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๓] อตีตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๔] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๕] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๖] อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๗] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๘] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อตีตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๒๙] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อนาคตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๓๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ นว
โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๒๐๓๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร นอุปนิสฺสเย นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน
นกมฺเม นวิปาเก ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนนตฺถิยา
โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๐๓๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ
นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน ตีณิ กมฺเม นว วิปาเก
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ตีณิ อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค สมฺปยุตฺเต อตฺถิยา ตีณิ
นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
อตีตารมฺมณตฺติก เอกูนวีสติม
นิฏิต
__________
อชฺฌตฺตตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๐๓๓] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อชฺฌตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๒๐๓๔] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา พหิทฺธา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ พหิทฺธา เอก
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ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๒๐๓๕] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ
ตโย ขนฺธา วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ
[๒๐๓๖] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา พหิทฺธา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา ฯ
[๒๐๓๗] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
[๒๐๓๘] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม ... อธิปติปจฺจยา
พหิทฺธา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ปฏิจฺจ มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
[๒๐๓๙] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม ... อนนฺตรปจฺจยา
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ปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ มหาภูเต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ๕
[๒๐๔๐] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
สหชาตปจฺจยา พหิทฺธา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ พหิทฺธา เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๒๐๔๑] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา นิสสฺ ยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา
อาเสวนปจฺจยา ปุเรชาเตป อาเสวเนป ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ กมฺมปจฺจยา
วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา
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มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา
นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๒๐๔๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อวิคเต เทฺว ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๐๔๓] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป วิจกิ ิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๒๐๔๔] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก พหิทฺธา เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๒๐๔๕] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นอารมฺมณปจฺจยา อชฺฌตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ
[๒๐๔๖] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา พหิทฺธา ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ พหิทฺธา ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๔๗] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา ฯเปฯ อนุโลมสหชาตสทิส นินฺนากรณ ฯ
นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ฯเปฯ
อชฺฌตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๔๘] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป พหิทฺธา เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺเธ ...
พหิทฺธา ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริปุณฺณ ฯ
เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
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[๒๐๔๙] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา
นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา อชฺฌตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อชฺฌตฺตา เจตนา อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... ฯ
[๒๐๕๐] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม ...
นกมฺมปจฺจยา พหิทฺธา ขนฺเธ ปฏิจฺจ พหิทฺธา เจตนา
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ... ฯ
[๒๐๕๑] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ... นวิปากปจฺจยา ปฏิสนฺธิ
นตฺถิ ฯ นอาหารปจฺจยา อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๕๒] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอาหารปจฺจยา พาหิร ...
อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๕๓] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจจฺ ... นอินทฺ ฺริยปจฺจยา
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  ฯ
[๒๐๕๔] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  ฯ
[๒๐๕๕] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺโต ธมฺโม ...
นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณ ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๕๖] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธา ธมฺโม ... นฌานปจฺจยา
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ปฺจวิฺาณ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๕๗] อชฺฌตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ... นมคฺคปจฺจยา นเหตุสทิส
โมโห นตฺถิ ฯ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ
[๒๐๕๘] พหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ ... นวิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา อรูเป
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ...
โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๒๐๕๙] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ เทฺว นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ เทฺว
โนวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๒๐๖๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นวิปาเก นสมฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๐๖๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ มคฺเค เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปจฺจยวาโร
[๒๐๖๒] อชฺฌตฺต ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปริปุณฺณ ฯ เอก
มหาภูต ... วตฺถุ ปจฺจยา อชฺฌตฺตา ขนฺธา ฯ
[๒๐๖๓] พหิทฺธา ธมฺม ปจฺจยา พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา พหิทฺธา เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก มหาภูต ...
วตฺถุ ปจฺจยา พหิทฺธา ขนฺธา ฯ
[๒๐๖๔] อชฺฌตฺต ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา ปฏิจฺจวารสทิส ฯ จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อชฺฌตฺตา ขนฺธา ฯ
[๒๐๖๕] พหิทฺธา ธมฺม ปจฺจยา พหิทฺธา ธมฺโม ... ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
จกฺขายตน ... กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา พหิทฺธา
ขนฺธา ฯ
[๒๐๖๖] อชฺฌตฺต ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา วตฺถุ อติเรก ปฏิจฺจวารสทิส ฯ อนนฺตรปจฺจยา
สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา สหชาตวาเร ปริปุณณ
ฺ า
มหาภูเต ปจฺจยา มหาภูตาน ขนฺธานฺจ ปจฺฉา ปฺจายตนฺจ
วตฺถุ จ กาตพฺพา ฯ อฺมฺปจฺจยา นิสสฺ ยปจฺจยา ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
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[๒๐๖๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต เทฺว ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๐๖๘] อชฺฌตฺต ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา อเหตุก อชฺฌตฺต เอก ขนฺธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ...
อาหาร ... อุตุ ... อสฺสตฺตาน ... จกฺขายตน ... กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา อชฺฌตฺตา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ
[๒๐๖๙] พหิทฺธา ธมฺม ปจฺจยา พหิทฺธา ธมฺโม ... นเหตุปจฺจยา
ปวตฺติ ปฏิสนฺธิป มหาภูตาป กาตพฺพา ฯ จกฺขายตน ...
กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา พหิทฺธา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯเปฯ นอารมฺมณปจฺจยา
นอธิปติปจฺจยา สหชาตสทิส ฯ นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา
นอฺมฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิจฺจวารปจฺจนีเย วิปฺปยุตฺตสทิส ฯ
โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๒๐๗๐] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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โนวิคเต เทฺว ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๒๐๗๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ... นอธิปติยา
เทฺว ฯเปฯ นวิปาเก นสมฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต เทฺว ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๐๗๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯเปฯ อวิคเต
เทฺว ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๐๗๓] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๐๗๔] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย พหิทฺธา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๐๗๕] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ...
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อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภเิ ต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ อชฺฌตฺต จกฺขุ ... กาย
รูเป ... โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อชฺฌตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปายตน ... โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๗๖] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ปโร อชฺฌตฺต จกฺขุ ฯ สงฺขิตฺต ฯ วตฺถุ ... อชฺฌตฺเต
ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ...
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺธ ... เจโตปริยาเณน อชฺฌตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อชฺฌตฺต รูปายตน พหิทฺธา จกฺขุวิฺาณสฺส
อชฺฌตฺต โผฏพฺพายตน พหิทฺธา กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
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เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๗๗] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ปโร ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจณ
ิ ฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตวฺ า ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพพฺ าน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณเฺ ณ ... ปโร พหิทฺธา จกฺขุ ...
วตฺถุ ... พหิทฺธา ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท ... เจโตปริยาเณน
พหิทฺธา จิตฺตสมงฺคิสฺส ... อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทฺธา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๗๘] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย พหิทฺธา จกฺขุ ... วตฺถุ ... พหิทฺธา ขนฺเธ อนิจฺจโต ...

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 582

โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน พหิทฺธา จิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ พหิทฺธา รูปายตน อชฺฌตฺตสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส
พหิทฺธา โผฏพฺพายตน อชฺฌตฺตสฺส กายวิฺาณสฺส
พหิทฺธา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๗๙] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ... ฌานา วุฏหิตฺวา
ฌาน ครุ กตฺวา ... อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ...
ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ อชฺฌตฺต จกฺขุ ... วตฺถุ ... อชฺฌตฺเต
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ...
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อชฺฌตฺตาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๐] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ปโร อชฺฌตฺต จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อชฺฌตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 583

[๒๐๘๑] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ปโร ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ...
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ... ฌานา วุฏหิตฺวา ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ... ผล ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
พหิทฺธา จกฺขุ ... วตฺถุ ... พหิทฺธา ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: พหิทธฺ าธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๒] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทฺธา จกฺขุ ... วตฺถุ ... พหิทฺธา ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๒๐๘๓] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อชฺฌตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อชฺฌตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน
มคฺคสฺส มคฺโค ผลสฺส ฯเปฯ อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา
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วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๔] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา พหิทฺธาติ นานากรณ ตเยว คมน ฯ
[๒๐๘๕] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯเปฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อชฺฌตฺต สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... วิปสฺสน ... มคฺค ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อชฺฌตฺต
สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ
สงฺฆ ภินฺทติ อชฺฌตฺตา สทฺธา ... ปฺา ราโค ปตฺถนา กายิก
สุข กายิก ทุกฺข ... เสนาสน อชฺฌตฺตาย สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๖] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปโร อชฺฌตฺต สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... มาน ชปฺเปติ ทิฏึ
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คณฺหาติ ปโร อชฺฌตฺต สีล ... เสนาสน อุปนิสสฺ าย ทาน เทติ ...
ปาณ หนติ สงฺฆ ภินฺทติ อชฺฌตฺตา สทฺธา ... เสนาสน พหิทฺธา
สทฺธาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๗] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ปโร พหิทฺธา สทฺธ ... ปตฺถน กายิก สุข ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สงฺฆ ภินฺทติ พหิทฺธา สทฺธา ...
เสนาสน พหิทฺธา สทฺธาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๘] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
พหิทฺธา สทฺธ ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ...
สงฺฆ ภินฺทติ พหิทฺธา สทฺธา ... เสนาสน อชฺฌตฺตาย สทฺธาย
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘๙] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
อชฺฌตฺต จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
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จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อชฺฌตฺตาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๐] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณปุเรชาต: ปโร อชฺฌตฺต จกฺขุ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ อชฺฌตฺต รูปายตน พหิทฺธา
จกฺขุวิฺาณสฺส อชฺฌตฺต โผฏพฺพายตน พหิทฺธา กายวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๑] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเจน
ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
ปโร พหิทฺธา จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป…
ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ พหิทฺธา รูปายตน
พหิทฺธา จกฺขุวิฺาณสฺส พหิทฺธา โผฏพฺพายตน พหิทฺธา กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: พหิทฺธา จกฺขายตน ... กายายตน ...
วตฺถุ พหิทฺธา ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๒] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อารมฺมณปุเรชาต: พหิทฺธา จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา
สทฺท ... พหิทฺธา รูปายตน อชฺฌตฺตสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส ฯเปฯ
พหิทฺธา โผฏพฺพายตน อชฺฌตฺตสฺส กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๓] อชฺฌตฺโต จ พหิทฺธา จ ธมฺมา อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถปุ ุเรชาต: พหิทฺธา
รูปายตนฺจ อชฺฌตฺต จกฺขายตนฺจ อชฺฌตฺตสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทธฺ า โผฏพฺพายตนฺจ
อชฺฌตฺต กายายตนฺจ อชฺฌตฺตสฺส กายวิฺาณสฺส พหิทฺธา
รูปายตนฺจ อชฺฌตฺต วตฺถุ จ ... พหิทฺธา โผฏพฺพายตนฺจ
อชฺฌตฺต วตฺถุ จ อชฺฌตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๔] อชฺฌตฺโต จ พหิทฺธา จ ธมฺมา พหิทฺธา ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต:
อชฺฌตฺต รูปายตนฺจ พหิทฺธา จกฺขายตนฺจ พหิทฺธา จกฺขุวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺต โผฏพฺพายตนฺจ
พหิทฺธา กายายตนฺจ พหิทฺธา กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺต รูปายตนฺจ พหิทฺธา วตฺถุ จ ... อชฺฌตฺต
โผฏพฺพายตนฺจ พหิทฺธา วตฺถุ จ พหิทฺธา ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๕] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๖] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: พหิทฺธา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๗] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อชฺฌตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อชฺฌตฺตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน
มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙๘] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา ฯเปฯ อชฺฌตฺตสทิสเยว ฯ
[๒๐๙๙] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อชฺฌตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อชฺฌตฺตา เจตนา วิปากาน
อชฺฌตฺตาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๐] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: พหิทฺธา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: พหิทฺธา เจตนา วิปากาน พหิทฺธา
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๑] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปริปุณฺณ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
[๒๑๐๒] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺตา อาหารา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร อชฺฌตฺตสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๓] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร พหิทฺธา กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๔] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ ฯ พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร พหิทฺธา
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๕] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร อชฺฌตฺตสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๖] อชฺฌตฺโต ธมฺโม จ พหิทฺธา ธมฺโม จ อชฺฌตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร จ
พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ อชฺฌตฺตสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๗] อชฺฌตฺโต ธมฺโม จ พหิทฺธา ธมฺโม จ พหิทฺธา
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ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร จ
พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ พหิทฺธา กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐๘] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺติกา อินฺทฺริยา รูปชีวิตินฺทฺริยมฺป
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต มาติกาปทานิ อนุมชฺชนฺเตน วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ
[๒๑๐๙] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๑๑๐] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
อชฺฌตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ
ขนฺธาน เอก มหาภูต ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ ...
ปุเรชาตสทิส ฯ วตฺถุ อชฺฌตฺตาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺตา ขนฺธา อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส กายสฺส รูปชีวิตินทฺ ฺริย กฏตฺตารูปาน ฯ
[๒๑๑๑] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 591

ปจฺจโย ปุเรชาต อาหาร ฯ ปุเรชาต: ปโร อชฺฌตฺต จกฺขุ ...
วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา ...
อชฺฌตฺต รูปายตน ... โผฏพฺพายตน พหิทฺธา กายวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร
พหิทฺธา กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๑๒] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทฺธา ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ิย พหิทฺธา นินฺนากรณ
มาติกาปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ
[๒๑๑๓] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุเรชาต อาหาร ฯ ปุเรชาต: พหิทฺธา จกฺขุ ... วตฺถุ ...
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท ... พหิทฺธา
รูปายตน ... โผฏพฺพายตน อชฺฌตฺตสฺส กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร อชฺฌตฺตสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๑๔] อชฺฌตฺโต ธมฺโม จ พหิทฺธา ธมฺโม จ อชฺฌตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาต อาหาร ฯ ปุเรชาต:
พหิทฺธา รูปายตนฺจ อชฺฌตฺต จกฺขุ จ อชฺฌตฺตสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส
พหิทฺธา โผฏพฺพายตนฺจ อชฺฌตฺต กายายตนฺจ
อชฺฌตฺตสฺส กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทฺธา
รูปายตนฺจ อชฺฌตฺต วตฺถุ จ ... พหิทฺธา โผฏพฺพายตนฺจ อชฺฌตฺต
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วตฺถุ จ อชฺฌตฺตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาหาร:
อชฺฌตฺโต กพฬึกาโร อาหาโร จ พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ
อชฺฌตฺตสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๑๕] อชฺฌตฺโต ธมฺโม จ พหิทฺธา ธมฺโม จ พหิทฺธา
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาต อาหาร ฯ ปุเรชาต:
อชฺฌตฺต รูปายตนฺจ พหิทฺธา จกฺขายตนฺจ พหิทฺธา จกฺขุวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺต โผฏพฺพายตนฺจ พหิทฺธา
กายายตนฺจ พหิทฺธา กายวิฺาณสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
อชฺฌตฺต รูปายตนฺจ พหิทฺธา วตฺถุ จ พหิทฺธา ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺต โผฏพฺพายตนฺจ พหิทฺธา วตฺถุ จ
พหิทฺธา ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาหาร: อชฺฌตฺโต
กพฬึกาโร อาหาโร จ พหิทฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ พหิทธฺ า
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๑๖] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๑๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย
เทฺว อุปนิสสฺ เย จตฺตาริ ปุเรชาเต ฉ ปจฺฉาชาเต อาเสวเน
กมฺเม วิปาเก เทฺว อาหาเร ฉ อินทฺ ฺริเย เทฺว ฌาเน มคฺเค
สมฺปยุตฺเต วิปฺปยุตฺเต เทฺว อตฺถิยา ฉ นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว
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อวิคเต ฉ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๑๑๘] อชฺฌตฺโต ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๑๙] อชฺฌตฺโต ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๒๐] พหิทฺธา ธมฺโม พหิทธฺ า ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๒๑] พหิทฺธา ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๒๒] อชฺฌตฺโต ธมฺโม จ พหิทฺธา ธมฺโม จ อชฺฌตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ... ปุเรชาต อาหาร ฯ
[๒๑๒๓] อชฺฌตฺโต ธมฺโม จ พหิทฺธา ธมฺโม จ พหิทธฺ า
ธมฺมสฺส ... ปุเรชาต อาหาร ฯ
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[๒๑๒๔] นเหตุยา ฉ นอารมฺมเณ ฉ นอธิปติยา ฉ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ ฉ กาตพฺพา นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนอตฺถยิ า
จตฺตาริ โนนตฺถิยา ฉ โนวิคเต ฉ โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๒๑๒๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ... นอธิปติยา นอนนฺตเร
นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสสฺ เย เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ
เทฺว นสมฺปยุตฺเต นวิปฺปยุตฺเต โนนตฺถิยา โนวิคเต เทฺว ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๑๒๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา จตฺตาริๆ
อนุโลมปทานิ คเณตพฺพานิ อวิคเต ฉ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
อชฺฌตฺตตฺติก วีสติม
นิฏิต
__________
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อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๑๒๗] อชฺฌตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๑๒๘] พหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา พหิทฺธารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ พหิทฺธารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๑๒๙] อชฺฌตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา ฯ
[๒๑๓๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ
เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๑๓๑] อชฺฌตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
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โมโห ฯ
[๒๑๓๒] พหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก พหิทฺธารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๒๑๓๓] อชฺฌตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา อนุโลมสหชาตสทิส นินฺนากรณ ฯ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๑๓๔] พหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป พหิทฺธารมฺมณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา
สหชาตสทิส ฯ นกมฺมปจฺจยา อชฺฌตฺตารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อชฺฌตฺตารมฺมณา เจตนา ฯ
[๒๑๓๕] พหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา พหิทฺธารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจพหิทฺธารมฺมณา
เจตนา ฯ
[๒๑๓๖] อชฺฌตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นวิปากปจฺจยา
ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต
อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก ... ฯ
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[๒๑๓๗] พหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นฌานปจฺจยา
ปฺจวิฺาณสหคต พหิทฺธารมฺมณ เอก ขนฺธ ... นมคฺคปจฺจยา
นเหตุสทิโส โมโห นตฺถิ ฯ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อรูเป
อชฺฌตฺตารมฺมณ เอก ขนฺธ ... ฯ
[๒๑๓๘] พหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อรูเป พหิทฺธารมฺมณ เอก ขนฺธ ... ฯ
[๒๑๓๙] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน นกมฺเม นวิปาเก นฌาเน นมคฺเค
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย
[๒๑๔๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา เทฺว ... นวิปาเก เทฺว
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๑๔๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว
สมนนฺตเร เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ มคฺเค เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ๕
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๒๑๔๒] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺตารมฺมณา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฯ
[๒๑๔๓] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทฺธารมฺมณา เหตู ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๑๔๔] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตารมฺมณ วิฺาณฺจายตน
ปจฺจเวกฺขติ เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ อชฺฌตฺตารมฺมณ
อชฺฌตฺต ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ...
อิทฺธิวิธาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ...
อนาคตสาณ ปจฺจเวกฺขติ อริยา อชฺฌตฺตารมฺมเณ ปหีเน กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ
สมุทาจิณฺเณ ... อชฺฌตฺตารมฺมเณ อชฺฌตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อชฺฌตฺตารมฺมโณ ราโค ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตารมฺมณา อชฺฌตฺตา ขนฺธา
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔๕] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปโร อชฺฌตฺตารมฺมณ วิฺาณฺจายตน ...
เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ ปโร อชฺฌตฺตารมฺมณ
อชฺฌตฺต ทิพพฺ  จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ... อิทฺธิวิธาณ ...
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ... อนาคตสาณ
ปจฺจเวกฺขติ อชฺฌตฺตารมฺมเณ อชฺฌตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ เจโตปริยาเณน อชฺฌตฺตารมฺมณ*อชฺฌตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อชฺฌตฺตารมฺมณา พหิทฺธา
ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔๖] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ปโร พหิทฺธารมฺมณ พหิทฺธา ทิพฺพ
จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ... อิทธฺ ิวิธาณ ... เจโตปริยาณ ...
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ... อนาคตสาณ
ปจฺจเวกฺขติ ปโร พหิทธฺ ารมฺมเณ พหิทฺธา ขนฺเธ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ เจโตปริยาเณน พหิทฺธารมฺมณพหิทฺธาจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต
ชานาติ
พหิทฺธารมฺมณา
พหิทฺธา
ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔๗] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
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กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ฯเปฯ พหิทฺธารมฺมณ
อชฺฌตฺต ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ โสตธาตุ ...
อิทฺธิวิธาณ ... เจโตปริยาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ...
ยถากมฺมูปคาณ ... อนาคตสาณ ... พหิทฺธารมฺมเณ อชฺฌตฺเต ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ พหิทฺธารมฺมณา อชฺฌตฺตา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔๘] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อชฺฌตฺตารมฺมณ อชฺฌตฺต วิฺาณฺจายตน ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ เนวสฺานาสฺายตน ครุ กตฺวา ...
อชฺฌตฺตารมฺมณ อชฺฌตฺต ทิพฺพ จกฺขุ ครุ กตฺวา ... ทิพฺพ โสตธาตุ ...
อิทฺธิวิธาณ ... ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ...
อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ... อชฺฌตฺตารมฺมเณ อชฺฌตฺเต ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อชฺฌตฺตารมฺมโณ
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ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อชฺฌตฺตารมฺมณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔๙] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: พหิทฺธารมฺมณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๐] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล
สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ... ผล ครุ กตฺวา ... พหิทฺธารมฺมณ อชฺฌตฺต ทิพฺพ จกฺขุ
ครุ กตฺวา ... ทิพฺพ โสตธาตุ ... อิทฺธิวิธาณ ... เจโตปริยาณ ...
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมูปคาณ ... อนาคตสาณ ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ พหิทฺธารมฺมเณ อชฺฌตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ ต ครุ กตฺวา อชฺฌตฺตารมฺมโณ ราโค ... ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ
[๒๑๕๑] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อชฺฌตฺตารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อชฺฌตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๒] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตารมฺมณ จุติจิตฺต
พหิทฺธารมฺมณสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อชฺฌตฺตารมฺมณ ภวงฺค พหิทฺธารมฺมณาย อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อชฺฌตฺตารมฺมณา ขนฺธา พหิทฺธารมฺมณสฺส วุฏ านสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๓] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา พหิทฺธารมฺมณา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน พหิทฺธารมฺมณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย พหิทฺธารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส
โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส มคฺโค ผลสฺส ผล ผลสฺส
อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๔] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทฺธารมฺมณ จุติจิตฺต
อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
พหิทฺธารมฺมณ ภวงฺค อชฺฌตฺตารมฺมณาย อาวชฺชนาย อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย พหิทฺธารมฺมณา ขนฺธา อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส วุฏ านสฺส๔
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๑๕๕] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อชฺฌตฺตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา อชฺฌตฺตารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย
อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๖] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อชฺฌตฺตารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา พหิทฺธารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย
อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๗] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย:
พหิทฺธารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา พหิทฺธารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย
อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๘] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: พหิทฺธารมฺมณา อนิจฺจานุปสฺสนา
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ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา
อชฺฌตฺตารมฺมณาย
อนิจฺจานุปสฺสนาย ทุกฺขานุปสฺสนาย อนตฺตานุปสฺสนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๕๙] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อชฺฌตฺตารมฺมณา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อชฺฌตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๐] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อชฺฌตฺตารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๑] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย พหิทฺธารมฺมณ อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๒] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: อชฺฌตฺตารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อชฺฌตฺตารมฺมณา เจตนา
วิปากาน อชฺฌตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๓] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อชฺฌตฺตารมฺมณา เจตนา
วิปากาน พหิทฺธารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๔] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
พหิทฺธารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: พหิทฺธารมฺมณา เจตนา วิปากาน
พหิทฺธารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๕] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: พหิทฺธารมฺมณา เจตนา
วิปากาน อชฺฌตฺตารมฺมณาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๖] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต เทฺว
อฺมฺเ เทฺว นิสฺสเย เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อาเสวเน
ตีณิ กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ
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เทฺว สมฺปยุตฺเต เทฺว อตฺถิยา เทฺว นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต
จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๑๖๘] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๖๙] อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๗๐] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม พหิทฺธารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๗๑] พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๑๗๒] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ จตฺตาริ นอธิปติยา
จตฺตาริ นอนนฺตเร จตฺตาริ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ จตฺตาริ
นปุเรชาเต นปจฺฉาชาเต นอาเสวเน ฯ สงฺขิตฺต ฯ นวิปฺปยุตฺเต
จตฺตาริ ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
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[๒๑๗๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ... นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร นอุปนิสฺสเย นอาเสวเน นกมฺเม โนนตฺถิยา
โนวิคเต เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๑๗๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต อฺมฺเ นิสฺสเย
เทฺว อุปนิสสฺ เย จตฺตาริ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก
เทฺว ฯ สงฺขติ ฺต ฯ สมฺปยุตฺเต เทฺว นตฺถิยา เทฺว อตฺถิยา จตฺตาริ
วิคเต จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก เอกวีสติม
นิฏิต
______________
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สนิทสฺสนสปฺปฏิฆตฺติก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๑๗๕] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจจฺ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจจกฺขายตน
รสายตน ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตตฺ สมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ รูปายตน ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ อาโปธาตุ
อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ รูปายตน อาโปธาตุ อินฺทฺริย
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กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา
อาโปธาตุ จ เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต อาโปธาตุ จ
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน
ปฏิจฺจ จกฺขายตน รสายตน อาโปธาตุ อินฺทฺรยิ  กพฬึกาโร
อาหาโร ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน
ปฏิจฺจ รูปายตน จกฺขายตน รสายตน ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
ธมฺม ปฏิจจฺ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป
โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ รูปายตน จกฺขายตน รสายตน อาโปธาตุ
อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
[๒๑๗๖] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
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ตโย ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ
อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป
อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ รูปายตน ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
ธมฺม ปฏิจจฺ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม ... เหตุปจฺจยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
กฏตฺตารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ จกฺขายตน
รสายตน ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
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จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป เทฺว ขนฺเธ ...
อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ รูปายตน
อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา ... เหตุปจฺจยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป เทฺว
ขนฺเธ ... อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ
ปฏิจฺจ จกฺขายตน รสายตน อินฺทฺรยิ  กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ ปฏิจจฺ
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป อาโปธาตุ
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน
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รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ รูปายตน
จกฺขายตน รสายตน ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
กฏตฺตารูป เทฺว ขนฺเธ ... อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ รูปายตน
จกฺขายตน รสายตน อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
[๒๑๗๗] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ รูปายตน ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
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อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูตฺจ อาโปธาตฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ
เอก มหาภูต อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ
ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป
โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ จกฺขายตน รสายตน ฯ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ
ปฏิจฺจ อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
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อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ รูปายตน อินทฺ ฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป(
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ จกฺขายตน
รสายตน อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
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อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ รูปายตน จกฺขายตน รสายตน ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ
กฏตฺตารูป
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ รูปายตน
จกฺขายตน รสายตน อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
[๒๑๗๘] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ
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ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ
[๒๑๗๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูลเก อิมินา การเณน สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา
ปริโยสานปทา นตฺถิ ฯ
[๒๑๘๐] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว
ขนฺเธ ... อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป
อิมินา การเณน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลเก สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา
นิฏานปทา นตฺถิ ฯ
[๒๑๘๑] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป อิมินา
การเณน สตฺตป ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๘๒] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา อารมฺมณสทิส ฯ
[๒๑๘๓] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ สหชาตปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ จกฺขายตน
รสายตน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูลกา
สตฺต ปฺหา อิมินา การเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๘๔] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ สหชาตปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ
ปฏิจฺจ อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
กฏตฺตารูป อนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลเก สตฺต ปฺหา อิมินา การเณน
กาตพฺพา ฯ

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 618

[๒๑๘๕] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ รูปายตน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อุปาทารูป
อิมินา การเณน สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๘๖] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก
มหาภูต ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต
ปฏิจฺจ อาโปธาตุ ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อฺมฺปจฺจยา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา
อาโปธาตุ จ เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต อาโปธาตุ จ ฯ
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[๒๑๘๗] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วตฺถุ จ เทฺว
ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา มหาภูตา ฯ
[๒๑๘๘] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูตฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจจฺ เทฺว
มหาภูตา เทฺว มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ เอก มหาภูต ฯ
[๒๑๘๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นิสสฺ ยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา
อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา
ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ
[๒๑๙๐] เหตุยา เอกวีส อารมฺมเณ เอก อธิปติยา เอกวีส
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอกวีส อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย เอกวีส อุปนิสฺสเย เอก ปุเรชาเต เอก อาเสวเน
เอก กมฺเม เอกวีส วิปาเก อาหาเร เอกวีส อินฺทรฺ ิเย เอกวีส
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ฌาเน มคฺเค เอกวีส สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต เอกวีส
อตฺถิยา เอกวีส นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอกวีส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๑๙๑] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ จกฺขายตน
รสายตน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา
เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต อนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูลเก
อิมินา การเณน สตฺตป ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๙๒] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุก อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ
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ปฏิจฺจ อินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิจิกจิ ฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห อนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลกา
อิมินา การเณน สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๙๓] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา อเหตุเก
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ รูปายตน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อุปาทารูป
อิมินา การเณน สตฺต ปฺหา วิตฺถาเรตพฺพา อสมฺโมหนฺเตน ฯ
[๒๑๙๔] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก
มหาภูต อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
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จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ
จกฺขายตน รสายตน พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว
มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต อนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูลกา
อิมินา การเณน สตฺตป ปฺหา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๒๑๙๕] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อินฺทฺริย กพฬึกาโร
อาหาโร พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป
อุปาทารูป อนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลเก อิมินา การเณน สตฺตป ปฺหา
วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๒๑๙๖] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
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มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ
รูปายตน ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฆฏเน อิมินา การเณน
สตฺตป ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๙๗] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา สหชาตสทิส ฯ นอนนฺตรปจฺจยา
นสมนนฺตรปจฺจยา นอฺมฺปจฺจยา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ มหาภูเต
ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ จิตตฺ สมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ จกฺขายตน รสายตน พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อุปาทารูป อิมนิ า การเณน เอกวีส
ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา
นอาเสวนปจฺจยา ฯ นกมฺมปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ อุปาทารูป กมฺม
วิภชิตฺวา นกมฺเมเนว เอกวีส ปฺหา กาตพฺพา ฯ นวิปากปจฺจยา
ปฏิสนฺธิป กฏตฺตาป นตฺถิ ปฺจโวกาเรเยว กาตพฺพา ฯ นอาหารปจฺจยา
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พาหิร ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... อิมินา
การเณน วิภชิตพฺพา เอกวีสาป ฯ นอินฺทฺริยปจฺจยา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ...
อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สพฺเพ ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ นฌานปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สตฺตป ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๙๘] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นฌานปจฺจยา ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป เอว สตฺตป ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๑๙๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป
อุปาทารูป เอว สตฺตป ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ นมคฺคปจฺจยา
นเหตุสทิส กาตพฺพ ปริปุณฺณ โมโห นตฺถิ ฯ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปริปุณฺณ ฯ โนนตฺถปิ จฺจยา โนวิคตปจฺจยา ฯ
[๒๒๐๐] นเหตุยา เอกวีส นอารมฺมเณ เอกวีส นอธิปติยา
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เอกวีส ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ เอกวีส โนนตฺถิยา เอกวีส
โนวิคเต เอกวีส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๒๒๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกวีส ... นอธิปติยา
เอกวีส ฯ สงฺขิตฺต ฯ นวิปาเก เอกวีส นสมฺปยุตฺเต เอกวีส
นวิปฺปยุตฺเต เอกวีส โนนตฺถิยา เอกวีส โนวิคเต เอกวีส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๒๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอกวีส ฯ สงฺขิตฺต ฯ ฌาเน เอกวีส
มคฺเค เอกวีส สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต เอกวีส อตฺถิยา เอกวีส
นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอกวีส ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฏิจฺจวาโร นิฏิโต ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป ปฏิจจฺ วารสทิสา
สสฏวาโรป สมฺปยุตตฺ วาโรป อรูเปเยว กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๒๐๓] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
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เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ กฏตฺตารูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๐๔] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา เหตู
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... อนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลเกเยว อิมินา การเณน
สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๒๐๕] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูเป อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ ...
วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๐๖] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... กาย สทฺเท คนฺเธ
รเส ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ สทฺทายตน โสตวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ขนฺธา
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อิทฺธิวิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๐๗] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยติ ฺวา
อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ
ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... วตฺถุ ... อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย
อาโปธาตุ กพฬึการ อาหาร ... อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺสx
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๐๘] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: รูป ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
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[๒๒๐๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณาธิปติ: จกฺขุ ... กาย
สทฺเท คนฺเธ ... โผฏพฺเพ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๒๒๑๐] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา ... ผลา วุฏหิตฺวา ...
ผล ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ... อิตฺถินฺทฺริย
ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อาโปธาตุ กพฬึการ อาหาร ... อนิทสฺสนอปฺปฏิเฆ
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑๑] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาธิปติ
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิมูลเก สตฺตป ปฺหา
วิภชิตพฺพา อธิปติ ติวิธรูปสงฺคเหน ฯ
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[๒๒๑๒] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส
โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส มคฺโค ผลสฺส ผล ผลสฺส
อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑๓] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนนฺตรสทิส ฯ
[๒๒๑๔] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิจฺจวารสทิส สาธุก
กาตพฺพ ฯ อฺมฺปจฺจเย ปฏิจฺจวาเร อฺมฺสทิส ฯ
นิสฺสยปจฺจเย ปฏิจฺจวารสทิส ฯ
[๒๒๑๕] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: วณฺณสมฺปท
ปตฺถยมาโน ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... วณฺณสมฺปทา สทฺธาย
ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑๖] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
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ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: จกฺขุสมฺปท ปตฺถยมาโน
... กายสมฺปท ... สทฺทสมฺปท ... โผฏพฺพสมฺปท ปตฺถยมาโน
ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... อุตุ ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... วิปสฺสน ... มคฺค ... อภิฺ
... สมาปตฺตึ ... ปาณ หนติ สงฺฆ ภินฺทติ จกฺขุสมฺปทา ...
โผฏพฺพสมฺปทา ... อุตุ ... เสนาสน สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส มคฺคสฺส
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑๗] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... สมาปตฺตึ ... มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข กายิก
ทุกฺข โภชน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ... สงฺฆ ภินฺทติ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
ขนฺธา ... สทฺธา ปฺา ราโค ปตฺถนา กายิก สุข
กายิก ทุกฺข ... โภชน สทฺธาย ปฺาย ฯ สงฺขิตฺต ฯ มคฺคสฺส
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑๘] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณปุเรชาต: ทิพฺเพน
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จกฺขุนา ... รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๑๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... กาย ... สทฺเท ... โผฏพฺเพ ...
อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
สทฺทายตน โสตวิฺาณสฺส ฯเปฯ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๐] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: วตฺถุ ... อิตฺถินฺทรฺ ิย ปุริสินฺทรฺ ิย ชีวิตินฺทรฺ ิย
อาโปธาตุ กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๑] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต: รูปายตนฺจ วตฺถุ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๒] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต
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วตฺถุปุเรชาต จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ ...
โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๓] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถปุ ุเรชาต: รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ
จกฺขุวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๔] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๕] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เอว สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา
ติวิธรูปสงฺคโห ฯ
[๒๒๒๖] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส
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โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๗] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๒๘] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา เจตนา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
เจตนา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
เอว สตฺต ปฺหา สหชาตา นานาขณิกา อิมินา การเณน
วิภชิตพฺพา ติวิธรูปสงฺคโห ฯ
[๒๒๒๙] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปาโก อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ เอโก
ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ
กฏตฺตารูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา
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วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓๐] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย วิปากา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน
กฏตฺตารูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เอว สตฺต ปฺหา
วิตฺถาเรตพฺพา ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๒๓๑] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆานฺจ กฏตฺตารูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓๒] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อาหารา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อาหารา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน
กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย เอว สตฺต
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ปฺหา ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ วิภชิตพฺพา สตฺตสุป กพฬึกาโร อาหาโร
กาตพฺโพ ฯ
[๒๒๓๓] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส
กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓๔] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อินฺทฺริยา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนสปฺปฏิฆานฺจ
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺรยิ 
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓๕] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อินฺทฺริยา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา อินฺทฺริยา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตนิ ฺทฺริย สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย เอว ปวตฺติ
ปฏิสนฺธิ สตฺต ปฺหา วิภชิตพฺพา รูปชีวิตนิ ฺทฺริยฺจ อนฺเต
อนฺเต ฯ
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[๒๒๓๖] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุนฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ กายินฺทฺริยฺจ กายวิฺาณฺจ
กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓๗] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๒๒๓๘] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๒๓๙] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสสฺ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ
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อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๔๐] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย อวเสสา ปฺจ ปฺหา เอว วิตฺถาเรตพฺพา
สหชาตา ปจฺฉาชาตา ฯ
[๒๒๔๑] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: รูเป อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ... รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๔๒] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ทฺวินฺน มหาภูตาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว มหาภูตา เอกสฺส
มหาภูตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา มหาภูตา
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อนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กฏตฺตารูปาน
อุปาทารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตน จกฺขายตนสฺส
รสายตนสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ทฺวินฺน มหาภูตาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
อุตุสมุฏานา มหาภูตา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน อุปาทารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อสฺสตฺตาน อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ทฺวินฺน มหาภูตาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว มหาภูตา ... ฯ
[๒๒๔๓] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจวาเร นิสฺสยสทิส ฯ
[๒๒๔๔] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา:
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา มหาภูตา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏนาน
รูปาน กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ยาว
อสฺสตฺตา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... กาย ... สทฺเท ...
โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย อวเสสา จตฺตาโร ปฺหา วิตฺถาเรตพฺพา ปฏิจฺจวาเร
สหชาตสทิสา นินฺนานากรณา ฯ
[๒๒๔๕] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
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ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อาโปธาตุ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กฏตฺตารูปาน
อุปาทารูปาน อาโปธาตุ อินฺทฺริยสฺส กพฬึการาหารสฺส จ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน อาโปธาตุ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน ฯ
ปุเรชาต: วตฺถุ ... อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อาโปธาตุ ...
กพฬึการ อาหาร อนิจจฺ โต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย เอว อวเสสา ฉ ปฺหา วิภชิตพฺพา สหชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริยมฺป กาตพฺพา ฯ
[๒๒๔๖] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
รูปายตนฺจ วตฺถุ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ
[๒๒๔๗] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา จ มหาภูตา จ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อสฺสตฺตานฺจ กาตพฺพา ฯ
[๒๒๔๘] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๒๔๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาตา: อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ยาว อสฺสตฺตา
กาตพฺพา ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ ... โผฏพฺพายตนฺจ
วตฺถุ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
อวเสสา ปฺหา วิภชิตพฺพา ฯ
[๒๒๕๐] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๒๕๑] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
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จ ธมฺมา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาต ปุเรชาต: รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ
จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
นตฺถิวิคตปจฺจย อนนฺตรสทิส ฯ
อวิคตปจฺจย อตฺถิสทิส ฯ
[๒๒๕๒] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอกวีส อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย เอกวีส อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ฉ
ปจฺฉาชาเต สตฺต อาเสวเน เอก กมฺเม สตฺต วิปาเก สตฺต
อาหาเร สตฺต อินฺทรฺ ิเย นว ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต
สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต อฏ อตฺถิยา ปฺจวีส นตฺถิยา
เอก วิคเต เอก อวิคเต ปฺจวีส ฯ
[๒๒๕๓] เหตุปจฺจยา อธิปติยา สตฺต ... สหชาเต สตฺต
อฺมฺเ เอก นิสฺสเย สตฺต วิปาเก สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต
มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต สตฺต อตฺถิยา
สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ
[๒๒๕๔] เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ
เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ
เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ
เหตุสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺต
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อตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ
เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ
สตฺต ฯ เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ
เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ
เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
สตฺต
ฯ
เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถอิ วิคตนฺติ เอก ฯ
เอว สพฺโพ คณนวาโร คเณตพฺโพ ฯ
อนุโลม ฯ
[๒๒๕๕] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๕๖] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
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จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๕๗] อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
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อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
จ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
ธมฺโม สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๕๘] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ... ปุเรชาต ฯ
[๒๒๕๙] อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส ... สหชาต ปุเรชาต ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
จ ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
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จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ
จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จP
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส
จ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส จ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๖๐] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ... ปุเรชาต ฯ
[๒๒๖๑] สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒๖๒] นเหตุยา ปฺจวีส นอารมฺมเณ ทฺวาวีส นอธิปติยา
ปฺจวีส นอนนฺตเร ปฺจวีส นสมนนฺตเร ปฺจวีส
นสหชาเต ทฺวาทส นอฺมฺเ จตุวีส นนิสฺสเย นว
นอุปนิสฺสเย ปฺจวีส นปุเรชาเต พาวีส นปจฺฉาชาเต ปฺจวีส
นอาเสวเน ปฺจวีส นกมฺเม ปฺจวีส นวิปาเก จตุวีส
นอาหาเร ปฺจวีส นอินฺทฺริเย เตวีส นฌาเน ปฺจวีส
นมคฺเค ปฺจวีส นสมฺปยุตฺเต จตุวีส นวิปฺปยุตฺเต พาวีส

อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 646

โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา ปฺจวีส โนวิคเต ปฺจวีส
โนอวิคเต นว ฯ
[๒๒๖๓] นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ พาวีส ปมคมนสทิส ฯ
... โนอวิคเต นว ฯ
[๒๒๖๔] นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา พาวีส
... นอนนฺตเร พาวีส นสมนนฺตเร พาวีส นสหชาเต นว
นอฺมฺเ พาวีส นนิสฺสเย นว นอุปนิสฺสเย เอกวีส นปุเรชาเต
พาวีส นปจฺฉาชาเต พาวีส ฯ สงฺขิตฺต ฯ นสมฺปยุตฺเต พาวีส
นวิปฺปยุตฺเต พาวีส โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา พาวีส โนวิคเต
พาวีส โนอวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย ฯ
[๒๒๖๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ สตฺต นอุปนิสฺสเย
สตฺต นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สพฺพตฺถ สตฺต ฯ นสมฺปยุตฺเต สตฺต นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
[๒๒๖๖] เหตุ สหชาต นิสฺสย อตฺถิ อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ สตฺต
... นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ สตฺต ฯ
อิธาป สงฺขิตฺต ฯ นสมฺปยุตฺเต สตฺต นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
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[๒๒๖๗] เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ
เอก สพฺพตฺถ เอก ... โนวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย ฯ
[๒๒๖๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา นว
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอกวีส อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย เอกวีส อุปนิสสฺ เย ตีณิ ปุเรชาเต ฉ ปจฺฉาชาเต สตฺต
อาเสวเน เอก กมฺเม สตฺต วิปาเก สตฺต อาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย
นว ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต อฏ
อตฺถิยา ปฺจวีส นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต ปฺจวีส ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม ฯ
ปฺหาวาโร นิฏิโต ฯ
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆตฺติก พาวีสติม
นิฏ ิต ฯ
อนุโลมติกปฏาน ปจฺฉิม
นิฏ ิต ฯ
___________________

