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อภิธมฺมปฏเก ปฏาน
ตติโย ภาโค
อนุโลมทุกปฏาน ปุริม
_________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เหตุทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห อโทส ปฏิจฺจ อโลโภ อโมโห
อโมห ปฏิจฺจ อโลโภ อโทโส โลภ ปฏิจฺจ โมโห โมห
ปฏิจฺจ โลโภ โทส ปฏิจฺจ โมโห โมห ปฏิจฺจ โทโส
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ
เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อโลภ
ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ โลภ ปฏิจฺจ โมโห สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ นเหตุ
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ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯเปฯ เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ฯเปฯ
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตู
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เหตู ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ เหตู ฯ นเหตุ
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
นเหตุ เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา เหตุ จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เหตุ จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ เหตู สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
เหตฺุจ นเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อโลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ โลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ โมโห โทสฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ โมโห ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ อโลภฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯเปฯ เหตฺุจ นเหตฺุจ ธมฺม
ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ เอก ขนฺธฺจ
เหตฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯเปฯ เทฺว
ขนฺเธ จ เหตฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถฺุจ เหตฺุจ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
เหตฺุจ นเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ เอก ขนฺธฺจ อโลภฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา อโทโส อโมโห จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯเปฯ
เทฺว ขนฺเธ จ อโลภฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อโทโส อโมโห
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ นเหตุ เอก ขนฺธฺจ
โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯเปฯ
เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถฺุจ อโลภฺจ ปฏิจฺจ
อโทโส อโมโห สมฺปยุตตฺ กา จ ขนฺธา ฯเปฯ
[๒] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
รูป ฉฑฺเฑตฺวา อรูเปเยว นว ปฺหา ฯ อธิปติปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ปริปุณณ
ฺ  เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯเปฯ มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป อิท นาน ฯ อนนฺตรปจฺจยา:
สมนนฺตรปจฺจยา: สหชาตปจฺจยา: สพฺเพ มหาภูตา ยาว อสฺสตฺตา ฯ
อฺมฺปจฺจยา:
นิสฺสยปจฺจยา:
อุปนิสฺสยปจฺจยา:
ปุเรชาตปจฺจยา: อาเสวนปจฺจยา: ทฺวีสุป ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
กมฺมปจฺจยา: วิปากปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต
นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๔] นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก นเหตุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ฯเปฯ
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ฯเปฯ
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
เหตุ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
นเหตู ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สพฺเพ
มหาภูตา ฯ เหตฺุจ นเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: เหตฺุจ นเหตู จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ นอธิปติปจฺจยา:
ปริปุณฺณ ฯ นอนนฺตรปจฺจยา: นสมนนฺตรปจฺจยา: นอฺมฺปจฺจยา:
นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๖] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
โลภ ปฏิจฺจ โมโห โมห ปฏิจฺจ โลโภ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป เหตุ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา เหตุ ปฏิจฺจ
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จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ
เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ โลภ ปฏิจฺจ โมโห สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ฯเปฯ นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป นเหตุ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
นเหตู ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป นเหตู ขนฺเธ ปฏิจฺจ เหตู ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ นเหตุ
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป นเหตุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เหตู จ ฯเปฯ
เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตฺุจ นเหตฺุจ
ธมฺม ปฏิจจฺ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป อโลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯ
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ อรูเป โลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
โมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตฺุจ
นเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป นเหตุ เอก ขนฺธฺจ เหตฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯเปฯ
เทฺว ขนฺเธ ... นเหตู ขนฺเธ จ เหตฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
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รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตฺุจ นเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
นเหตุ เอก ขนฺธฺจ อโลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อโทโส
อโมโห จ ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ นเหตุ
เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๗] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา: ฯ
... นอาเสวนปจฺจยา: ฯ
[๘] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา:
เหตุ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: นเหตู ขนฺเธ ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... ฯ
เหตฺุจ นเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา:
เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
เจตนา ฯ
[๙] เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา:
นว ฯ
[๑๐] นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอาหารปจฺจยา:
พาหิร ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา ฯเปฯ มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
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[๑๑] ... นอินฺทฺริยปจฺจยา: พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ฯเปฯ มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทารูป
อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๑๒] ... นฌานปจฺจยา: ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ฯเปฯ
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ... อสฺสตฺตาน ฯเปฯ
[๑๓] ... นมคฺคปจฺจยา: อเหตุก นเหตุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ฯเปฯ
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ฯเปฯ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา:
นปุเรชาตสทิส อรูปปฺหาเยว ฯ โนนตฺถิปจฺจยา: โนวิคตปจฺจยา: ฯ
[๑๔] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
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นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... กมฺเม เทฺว วิปาเก เอก อาหาเร เทฺว อินฺทฺริเย
เทฺว ฌาเน เทฺว มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... อวิคเต เทฺว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจจฺ วารสทิโส ฯ ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
ปฏิจฺจวารสทิสาเยว ปฺหา มหาภูเตสุ นิฏิเตสุ วตฺถุ ปจฺจยาติ
กาตพฺพา ปฺจายตนานิ อนุโลเมป ปจฺจนีเยป ยถา ลพฺภนฺติ
ตถา กาตพฺพา ฯ สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปริปุณณ
ฺ า รูป
นตฺถิ อรูปเมว ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๗] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อโลโภ อโทสสฺส อโมหสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ โลโภ โมหสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย โทโส โมหสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตุ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ เหตุ ธมฺโม เหตุสสฺ จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อโลโภ อโทสสฺส อโมหสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ โลโภ โมหสฺส ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๑๘] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เหตุ อารพฺภ เหตู อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตุ อารพฺภ นเหตู ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตุ อารพฺภ เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพพฺ าน ... นิพพฺ าน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
นเหตู ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ
สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ... ฯเปฯ วตฺถุ ... นเหตู
ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน นเหตุจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
อากาสานฺจายตนกิริย วิฺาณฺจายตนกิริยสฺส อากิฺจฺายตนกิริย
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เนวสฺานาสฺายตนกิริยสฺส รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
ฯเปฯ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย นเหตู ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา ... ปมคมนเยว
อาวชฺชนา นตฺถิ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺสาติ อิท นตฺถิ ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ ต อารพฺภ เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตตฺถ ิเตน อิม กาตพฺพ ทุติยคมนสทิส ฯ
เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ เหตู อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ นเหตู ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ อารพฺภ เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๙] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: เหตุ ครุ กตฺวา

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 11

เหตู อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: เหตุ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
เหตูน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: เหตุ ครุ กตฺวา นเหตู ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: เหตุ อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: เหตุ ครุ กตฺวา เหตู จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: เหตุ อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตูนฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวาติ วิตฺถาเรตพฺพ ยาว นเหตู ขนฺธา ฯ สหชาตาธิปติ:
นเหตุ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา ... สงฺขิตฺต ยาว วตฺถุ นเหตู จ ขนฺธา
ตาว กาตพฺพ ฯ สหชาตาธิปติ: นเหตุ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
เหตูน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
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สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ต ครุ กตฺวา นเหตู ขนฺธา จ
เหตู จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ปุพเฺ พ สุจิณฺณานิ ยาว วตฺถุ นเหตู ขนฺธา จ
ตาว กาตพฺพ ฯ สหชาตาธิปติ: นเหตุ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตูนฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ครุ กตฺวา เหตู
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ครุ กตฺวา นเหตู ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุ จ นเหตุ จ
ธมฺมา เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ครุ กตฺวา เหตู จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๒๐] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา เหตู ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เหตูน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา เหตู ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นเหตูน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า เหตู ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ
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ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
นเหตู ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นเหตูน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุมูลก ตีณิป
เอกสทิส ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เหตูน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
นเหตูน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เหตุ จ นเหตุ จ
ธมฺมา เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
อนนฺตรสทิส ฯ ... สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: อิเม เทฺวป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ ... นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺจยวาเร นิสฺสยสทิโส ฯ
[๒๒] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
เหตู เหตูน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: เหตู
นเหตูน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
เหตู เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ5
นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสสฺ าย
ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย
ฯเปฯ ปตฺถนาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย
มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม
เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ทุติยอุปนิสฺสยสทิส ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: เหตู จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา เหตูน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา นเหตูน ขนฺธาน
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย:
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓] นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ฯเปฯ
วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถปุ ุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ กายายตน
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กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ นเหตูน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ฯเปฯ วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ ฯ วตฺถุปเุ รชาต: วตฺถุ เหตูน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ฯเปฯ วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส ...
ทิพฺเพน ฯเปฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔] เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา เหตู ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา นเหตู ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ นเหตุ จ
ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา
เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อนนฺตรสทิส ฯ
[๒๖] นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นเหตุ เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: นเหตุ เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นเหตุ
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน เหตูน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
นเหตุ เจตนา วิปากาน เหตูน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ
ธมฺโม เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นเหตุ เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตูน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: นเหตุ เจตนา วิปากาน ขนฺธาน เหตูน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิปาโก อโลโภ อโทสสฺส อโมหสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปฏิจฺจวารสทิสา วิปากวิภงฺเค นว ปฺหา ฯ
[๒๘] นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
นเหตู อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
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กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู อาหารา สมฺปยุตฺตกาน เหตูน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ นเหตุ ธมฺโม
เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตูน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๒๙] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
เหตุมูลเก ตีณิ ฯ นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นเหตู อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เอว
อินฺทฺริยปจฺจโย วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ นว ฯ
[๓๐] นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ
[๓๑] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย:
... สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: อิเมสุ ทฺวีสุ นว ฯ
[๓๒] เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ เหตู กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย เหตู วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เหตู ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: นเหตู ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตู ขนฺธา กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถุ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ นเหตูน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: นเหตู ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ เหตูน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ เหตูน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส
จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ เหตูน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
อโลโภ อโทสสฺส อโมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
โลโภ โมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เหตุ ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ ปจฺฉาชาตา: เหตู ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ ธมฺโม เหตุสสฺ จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: อโลโภ อโทสสฺส
อโมหสฺส สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธติ พฺพ ฯ โลโภ โมหสฺส
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ นเหตุ ธมฺโม
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: นเหตุ เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯเปฯ เทฺว ขนฺธา ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ เอโก
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ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
ขนฺธา วตฺถสุ ฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เอก มหาภูต ฯเปฯ พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ฯเปฯ ปุเรชาต: จกฺขุ
ฯเปฯ วตฺถุ ฯเปฯ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน กายวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ นเหตูน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: นเหตู ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺสg
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวติ ินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา: นเหตู ขนฺธา
สมฺปยุตฺตกาน เหตูน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
เหตูน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ฯเปฯ วตฺถุ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ วตฺถุ เหตูน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
นเหตุ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เหตูน จิตฺตสมุฏานานฺจ
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รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ เหตูน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ฯเปฯ วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ วตฺถุ
เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อโลโภ จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อโทสสฺส อโมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
โลโภ จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา โมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ อโลโภ จ วตฺถุ จ อโทสสฺส
อโมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาโต: นเหตุ เอโก
ขนฺโธ จ เหตุ จ ติณณ
ฺ นฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เหตุ จ วตฺถุ จ นเหตูน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา
เหตู จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: เหตู จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: เหตู จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา
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เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: นเหตุ เอโก ขนฺโธ จ อโลโภ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อโทสสฺส อโมหสฺส จิตตฺ สมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ นเหตุ เอโก ขนฺโธ จ
โลโภ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก พนฺธติ พฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ
เอโก ขนฺโธ จ อโลโภ จ ... ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อโลโภ จ วตฺถุ จ อโทสสฺส อโมหสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โลโภ จ วตฺถุ จ โมหสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก นว อาหาเร ตีณิ
อินฺทฺริเย นว ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถยิ า นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ เอว อนุมฺมชฺชนฺเตน คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๕] เหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุ
ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุ ธมฺโม
เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปุจฺจโย: ฯ นเหตุ
ธมฺโม นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
นเหตุ ธมฺโม เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นเหตุ ธมฺโม
เหตุสฺส จ นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุ จ
นเหตุ จ ธมฺมา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ฯ เหตุ จ นเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺส จ
นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนอวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๓๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก นอุปนิสสฺ เย
ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๓๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสสฺ เย
ตีณิ อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน
นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน
ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ
นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต ตีณิ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
เหตุทุก นิฏ ิต ฯ
___________
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สเหตุกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๙] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย
มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจจฺ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สเหตุกา ขนฺธา ฯ
อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจจฺ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
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ปฏิจฺจ สเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สเหตุกฺจ
อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุก เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจh
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๔๐] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห ฯ สเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อโหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
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อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อเหตุก เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ
ปฏิจฺจ อเหตุกา ขนฺธา ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สเหตุกา
ขนฺธา ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก
ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๔๑] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อธิปติปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: เอก มหาภูต ... มหาภูเต
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ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: สเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๔๒] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อนนฺตรปจฺจยา: ฯ ... สมนนฺตรปจฺจยา: ฯ
[๔๓] ... สหชาตปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
สหชาตปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
สหชาตปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ สหชาตปจฺจยา: อเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ฯเปฯ พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน
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เอก มหาภูต ฯเปฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา: อิเม ปฺจ ปฺหา เหตุสทิสา
นินฺนาน ฯ
[๔๔] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อฺมฺปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ สเหตุก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วตฺถุ จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา: อเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วตฺถุ จ เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ ... สงฺขิตฺต ยาว อสฺสตฺตา ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
สเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อฺมฺปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ สเหตุกา ขนฺธา ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม
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ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๔๕] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นิสฺสยปจฺจยา: ฯ ... อุปนิสฺสยปจฺจยา: ปุเรชาตปจฺจยา: อาเสวนปจฺจยา:
กมฺมปจฺจยา: วิปากปจฺจยา: อาหารปจฺจยา: อินฺทฺริยปจฺจยา:
ฌานปจฺจยา: มคฺคปจฺจยา: ฯ ฌานมฺป มคฺคมฺป สหชาตปจฺจยสทิสา
พาหิรา มหาภูตา นตฺถิ ฯ ... สมฺปยุตฺตปจฺจยา:
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อตฺถปิ จฺจยา: นตฺถิปจฺจยา: วิคตปจฺจยา:
อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๔๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ฉ ปุเรชาเต ฉ อาเสวเน ฉ กมฺเม
นว วิปาเก นว อาหาเร นว อินทฺ ฺริเย นว ฌาเน นว
มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตเฺ ต นว อตฺถิยา นว
นตฺถิยา ฉ วิคเต ฉ อวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๔๗] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
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วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สพฺพ ยาว อสฺสตฺตา ตาว กาตพฺพ ฯ
[๔๘] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: อเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ เอก มหาภูต ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อสฺสตฺตาน เอก ... ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ
จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๔๙] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: อนุโลเม สหชาตสทิสา ฯ ... นอนนฺตรปจฺจยา:
นสมนนฺตรปจฺจยา: นอฺมฺปจฺจยา: น อนุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๕๐] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา อรูเป สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุก ... ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห
สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อเหตุก เอก ขนฺธ ... เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ...
ยาว อสฺสตฺตา ตาว วิตฺถาโร ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ สเหตุกา ขนฺธา ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
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เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สเหตุกฺจ
อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สเหตุเก ขนฺเธ
จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕๑] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา: ฯ ... นอาเสวนปจฺจยา: ฯ
[๕๒] ... นกมฺมปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจจฺ สเหตุกา
เจตนา ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: อเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ อเหตุกา เจตนา พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
[๕๓] ... นวิปากปจฺจยา: ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ
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[๕๔] อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาหารปจฺจยา: ฯ ... นอินฺทฺริยปจฺจยา: นฌานปจฺจยา: นมคฺคปจฺจยา:
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: ฯ
[๕๕] สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อรูเป สเหตุก เอก ขนฺธ ... ฯเปฯ สเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา:
อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก จ
อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อรูเป
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ อเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา: อรูเป อเหตุก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ สเหตุกฺจ
อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา:
อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ... โนนตฺถิปจฺจยา:
โนวิคตปจฺจยา: ฯ
[๕๖] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
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นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๕๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๕๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร
เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว วิปาเก เอก อาหาเร เทฺว อินฺทฺริเย เทฺว ฌาเน
เทฺว มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เทฺว อวิคเต เทฺว เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๕๙] สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สเหตุกมูลก ปฏิจฺจสทิส ฯ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
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อเหตุโก ... ปฏิจฺจสทิสเยว ฯ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สเหตุกา ขนฺธา
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา สเหตุกา ขนฺธา ฯ อเหตุก ธมฺม
ปจฺจยา สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา สเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตตฺ กา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ... ฯ สเหตุกฺจ
อเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ สเหตุกฺจ
อเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม
ปจฺจยา สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา
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ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา กฏตฺตารูป ฯ
[๖๐] สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อเหตุก เอก ขนฺธ ... เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา ขนฺธา ฯ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สเหตุกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก จ อเหตุโก จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา โมโห จ ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ
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ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม
ปจฺจยา สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
โมโห จ ฯ
[๖๑] สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: อธิปติยา นว ปฺหา ปวตฺเตเยว ฯ
[๖๒] สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อนนฺตรปจฺจยา: ฯ ... สมนนฺตรปจฺจยา: ฯ
[๖๓] ... สหชาตปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ อเหตุก ธมฺม
ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา: อเหตุก เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา ขนฺธา ฯ
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อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา สเหตุกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม
ปจฺจยา สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ สหชาตปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา สเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตตฺ กา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ... ฯ สเหตุกฺจ
อเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา:
สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต อุทธฺ จฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิขเณ ... ฯ
สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
สหชาตปจฺจยา: สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ สหชาตปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก
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ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สเหตุเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต(
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา กฏตฺตารูป ฯ
[๖๔] สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๖๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว อวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๖๖] สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ...
ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา ขนฺธา
โมโห จ ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
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วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๗] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นนิสฺสเย
ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก`
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๖๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ
นวิปาเก นว นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๖๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
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สสฏวาโร
[๗๐] สเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห สสฏา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม
สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๗๑] สเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: สเหตุก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ สเหตุก ธมฺม สสฏโ อเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อเหตุก ธมฺม
สสฏโ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อเหตุก
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
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วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห สสฏา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา ฯ สเหตุกฺจ อเหตุกฺจ ธมฺม สสฏโ
สเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ
[๗๒] สเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา:
สเหตุก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๗๓] สเหตุก ธมฺม สสฏโ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อนนฺตรปจฺจยา: ฯ ... สมนนฺตรปจฺจยา: สหชาตปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๔] ... วิปากปจฺจยา: วิปาก สเหตุก เอก ขนฺธ ... เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อเหตุก ธมฺม สสฏโ อเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ วิปากปจฺจยา: วิปาก อเหตุก เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ...
ฌานปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๗๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา เอก
อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต ฉ อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย ฉ อุปนิสฺสเย ฉ ปุเรชาเต ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ วิปาเก
เทฺว อาหาเร ฉ อินฺทฺริเย ฉ ฌาเน ฉ มคฺเค ปฺจ
อวิคเต ฉ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
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[๗๖] สเหตุก ธมฺม สสฏโ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อเหตุก ธมฺม สสฏโ
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๗] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๗๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๗๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... กมฺเม เทฺว วิปาเก เอก อาหาเร เทฺว มคฺเค
เอก อวิคเต เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๘๐] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สเหตุกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สเหตุกา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส
จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สเหตุกา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๑] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน
ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ...
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สเหตุเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล
นิรุทฺเธ สเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
สเหตุกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
สเหตุกา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ สเหตุกา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สเหตุเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ อเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา
อุปฺปชฺชติ สเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ อเหตุกา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
นิพฺพาน อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล
นิรุทฺเธ อเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อเหตุเก
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ อเหตุกา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
อเหตุเก ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อเหตุเก ขนฺเธ จ โมห จ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล
นิรุทฺเธ สเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปปฺ ชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสนฺติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณนฺติ เจโตปริยาเณน
อเหตุกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ อเหตุกา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ สเหตุกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ โสต ... วตฺถุ ... อเหตุเก ขนฺเธ จ
โมหฺจ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
โมหฺจ อารพฺภ สเหตุกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สเหตุโก จ
อเหตุโก จ ธมฺมา อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ อเหตุกา
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ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา
สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๘๒] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฌานา ...
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ... ผล ... สเหตุเก ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: สเหตุกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: สเหตุกา อธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: สเหตุกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อเหตุเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
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ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๘๓] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สเหตุกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส มคฺโค
ผลสฺส ผล ผลสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทธฺ จฺจสหคตสฺส โมหสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สเหตุก จุตจิ ิตฺต อเหตุกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สเหตุก ภวงฺค อาวชฺชนาย
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สเหตุก ภวงฺค อเหตุกสฺส ภวงฺคสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สเหตุกา ขนฺธา อเหตุกสฺส วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ
อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริโม ปุริโม วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห
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ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทธฺ จฺจสหคตสฺส โมหสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อเหตุกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
ปฺจนฺน วิฺาณาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรโิ ม
ปุริโม วิจิกจิ ฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทธฺ จฺจสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อเหตุก จุติจิตฺต สเหตุกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อเหตุก ภวงฺค สเหตุกสฺส ภวงฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อเหตุกา ขนฺธา สเหตุกสฺส วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา สเหตุกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริโม ปุรโิ ม วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา วิจกิ ิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ
ธมฺมา สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรมิ า
ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทธฺ จฺจสหคตาน ขนฺธาน
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมสฺส
ปจฺฉิมสฺส วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ อเหตุกสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๘๔] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจวาเร สหชาตสทิส อิห ฆฏนา นตฺถิ ฯ ...
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจวารสทิส ฯ ... นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจวาเร นิสฺสยปจฺจยสทิส อิห ฆฏนา นตฺถิ ฯ
[๘๕] ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สเหตุกา
ขนฺธา สเหตุกาน ขนฺธาน อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก
ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สเหตุกา ขนฺธา
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อเหตุกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สเหตุกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กายิก
ทุกฺข ... อุตุ ... โภชน ... เสนาสน กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย โมโห กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กายิกh
สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน เสนาสน โมโห จ กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
กายิก สุข อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ
กายิก ทุกฺข ... อุตุ โภชน เสนาสน ... โมห อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ กายิก สุข ฯเปฯ โมโห จ สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ
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อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข โมโห จ
วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ สเหตุกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อเหตุกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๘๖] อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล
นิรุทฺเธ อเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ รูปายตน
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จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ อเหตุกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม
สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ สเหตุโก วิปาโก
ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ วตฺถุปเุ รชาต: วตฺถุ สเหตุกาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ
อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๗] สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา สเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อเหตุกา ขนฺธา จ
โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทธฺ จฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๘๘] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรสทิส ฯ อาวชฺชนมฺป ภวงฺคมฺป นตฺถิ อาเสวนปจฺจเย
วชฺเชตพฺพา นวป ฯ
[๘๙] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สเหตุกา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
สเหตุกา เจตนา วิปากาน สเหตุกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สเหตุกา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
สเหตุกา เจตนา วิปากาน อเหตุกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ
อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: สเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
สเหตุกา เจตนา วิปากาน สเหตุกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๐] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิปาโก สเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ...
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: วิปากา สเหตุกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิปาโก สเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน ... เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิปาโก อเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน ... เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๑] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อเหตุกา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๙๒] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อเหตุกา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ...
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๙๓] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อเหตฺโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: อเหตุกานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๙๔] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๙๕] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจวาเร สมฺปยุตฺตสทิสา ฉ ปฺหา ฯ
[๙๖] สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: สเหตุกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สเหตุกา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
สเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อเหตุกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อเหตุกา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสสฺ วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อเหตุกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อเหตุกา ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ๒
วตฺถุ สเหตุกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ สเหตุกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจจฺเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก จ
อเหตุโก จ ธมฺมา อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ
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โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๙๗] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ... เทฺว
ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: สเหตุกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา:
สเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
อเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิ ฯ ยาว อสฺสตฺตา กาตพฺพ ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ...
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วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ อเหตุโก
วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ อเหตุกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อเหตุกา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม
สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ สเหตุกาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ สเหตุโก
วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ วตฺถุ สเหตุกาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทธฺ จฺจสหคตา
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ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก จ
อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ สเหตุโก เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาโต:
สเหตุโก เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ
ธมฺมา อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาตา: สเหตุกา
ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ สเหตุกา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา:
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ โมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: สเหตุกา ขนฺธา จ กพฬึกาโร
อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา:
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สเหตุกา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจยน
ปจฺจโย ฯ สหชาโต: วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๙๘] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ นว อธิปติยา จตฺตาริ อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย นว
อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน นว
กมฺม จตฺตาริ วิปาเก จตฺตาริ อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย
จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต
ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๙๙] สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สเหตุโก ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน!
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อเหตุโก
ธมฺโม อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อเหตุโก ธมฺโม สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อเหตุโก
ธมฺโม สเหตุกสฺส จ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา
สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ
ธมฺมา อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สเหตุโก จ อเหตุโก จ ธมฺมา สเหตุกสฺส จ
อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
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[๑๐๐] นเหตุยา นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ นว โนอวิคเต
นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ... นอธิปติยา ฉ นอนนฺตเร
ฉ นสมนนฺตเร ฉ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... นมคฺเค ฉ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถยิ า ฉ
โนวิคเต ฉ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน นว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก จตฺตาริ อาหาเร จตฺตาริ
อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ฉ
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถยิ า นว วิคเต นว อวิคเต
นว เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สเหตุกทุก นิฏิต ฯ
___________________________________
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เหตุสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๐๓] เหตุสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เหตุสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เหตุสมฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เหตุสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อิมินา การเณน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ยถา สเหตุกทุก นินฺนานากรณ ฯ
เหตุสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_______________________
เหตุสเหตุกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๐๔] เหตฺุเจวสเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯ
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ โลภ ปฏิจฺจ โมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
เหตฺุเจวสเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เหตุ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เหตฺุเจวสเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ
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สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ โลภ ปฏิจฺจ โมโห สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุกฺเจวนจเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สเหตุกฺจนจเหตุ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
สเหตุกฺเจวนจเหตุ ธมฺม ปฏิจจฺ
เหตุเจวสเหตุโกจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สเหตุเกเจวนจเหตู ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เหตุ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สเหตุกฺเจวนจเหตุ ธมฺม ปฏิจจฺ
เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: สเหตุกฺเจวนจเหตุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เหตุ จ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เหตฺุเจวสเหตุกฺจ
สเหตุกฺเจวนจเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อโลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อโทโส อโมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ โลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ โมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
เหตฺุเจวสเหตุกฺจ สเหตุกฺเจวนจเหตฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สเหตุกฺเจวนจเหตุ
เอก ขนฺธฺจ เหตฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เหตฺุเจวสเหตุกฺจ สเหตุกฺเจวนจเหตฺุจ
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ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สเหตุกฺเจวนจเหตุ เอก ขนฺธฺจ
อโลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อโทโส อโมโห จ เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
[๑๐๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๐๖] เหตฺุเจวสเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส อโมโห ฯ
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปริปุณฺณ นว ฯ นปุเรชาตปจฺจยา:
นว ฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา: นว ฯ นอาเสวนปจฺจยา:
นว ฯ
[๑๐๗] เหตฺุเจวสเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโกเจวนจเหตุ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: เหตุ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
สเหตุกฺเจวนจเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: สเหตุเกเจวนจเหตู ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
เจตนา ฯ เหตฺุเจวสเหตุกฺจ สเหตุกฺเจวนจเหตฺุจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา:
เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
นวิปากปจฺจยา: นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: ฯ
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[๑๐๘] นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปปฺ ยุตฺเต นว ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๐๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ... นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต
นว เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๑๐] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ... อารมฺมเณ นว อนนฺตเร
นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจจฺ วารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๑๑] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโมเหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อโลโภ อโทสสฺส อโมหสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ยถา ปฏิจฺจวารสทิส ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตุ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เหตุ เจวสเหตุโก
จ ธมฺโม เหตุสฺส เจวสเหตุกสฺส จ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อโลโภ อโทสสฺส อโมหสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
[๑๑๒] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตุ อารพฺภ เหตู อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุเจว
สเหตุโกจ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เหตุ อารพฺภ สเหตุกาเจวนจเหตู ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
เหตุเจวสเหตุโกจ
ธมฺโม
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตุ
อารพฺภ เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ
ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ สเหตุเกเจวนจเหตู ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
สเหตุกาเจวนจเหตุจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สเหตุกาเจวนจเหตู ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
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กมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา ... ปมคมน นินฺนาน ฯ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา ...
ยถา ปมคมน เอว นินนฺ าน ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ
จ ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ เหตู
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุจ ธมฺมา
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ สเหตุกาเจวนจเหตู ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส จ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ
เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๑๓] เหตุเจวสเหตุโก จ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: เหตุ ครุ กตฺวา เหตู อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
เหตุเจวสเหตุกาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน เหตูน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เหตุเจวสเหตุโก จ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยพปจฺจโย:
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อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
เหตุ ครุ กตฺวา สเหตุกาเจวนจเหตู ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: เหตุเจวสเหตุกาปธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เหตุเจวสเหตุโก จ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส จ
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: เหตุ ครุ กตฺวา
เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
เหตุเจวสเหตุกาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตูนฺจ อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ
กตฺวา ... ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ สเหตุเกเจวนจเหตู
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: สเหตุโกเจวนจเหตุ
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ
ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา ... ปมคมนเยว ฯ สหชาตาธิปติ: สเหตุโกเจวนจเหตุ
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อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน เหตูน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา ... ปมคมนเยว ฯ
สหชาตาธิปติ: สเหตุโกเจวนจเหตุ อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตูนฺจ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ
สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ครุ กตฺวา เหตู อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ
สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ครุ กตฺวา สเหตุกาเจวนจเหตู ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
เหตุเจวสเหตุโก จ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: เหตฺุจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ครุ กตฺวา เหตู จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๑๔] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า เหตู ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
เหตูน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
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ปุริมา เหตู ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สเหตุกานฺเจวนจเหตูน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส
จ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา เหตู ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโก เจวนจเหตุ
ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สเหตุกาเจวนจเหตู ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สเหตุกานฺเจวนจเหตูน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
สเหตุกา เจวนจเหตู ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เหตูน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ
ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สเหตุกาเจวนจเหตู
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เหตูน สมฺปยุตตฺ กานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุมูลก
ตีณิป เอกสทิสา ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ
จ ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 75

ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน เหตูน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ
สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สเหตุกานฺเจวนจเหตูน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ
ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เหตูน สมฺปยุตตฺ กานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๑๕] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ... อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย:
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิป ปจฺจยา ปฏิจฺจวาเร เหตุสทิสา ฯ
[๑๑๖] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: เหตู เหตูน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เหตู สเหตุกานฺเจวนจเหตูน ขนฺธาน
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เหตู เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิเมส ทฺวินฺนมฺป ปฺหาน มูลานิ
ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
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ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
สีล ... ฯเปฯ ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ
สทฺธา ฯเปฯ ปตฺถนา สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุมูลเก อิมินา การเณน วิตฺถาเรตพฺพา
อวเสสา เทฺว ปฺหา ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ
ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา เหตูน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เทฺว มูลานิ ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา สเหตุกานฺเจวนจเหตูน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ ฯ เหตู จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา เหตูน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๗] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ0
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรสทิส ฯ
[๑๑๘] สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
สเหตุกาเจวนจเหตุ เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สเหตุกาเจวนจเหตุ เจตนา
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วิปากาน สเหตุกานฺเจวนจเหตูน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สเหตุกาเจวนจเหตุ
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน เหตูน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: สเหตุกาเจวนจเหตุ เจตนา วิปากาน เหตูน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สเหตุกาเจวนจเหตุ
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตูนฺจ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: เหตุกาเจวนจเหตุ เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
เหตูนฺจ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๑๙] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: วิปาโก อโลโภ อโทสสฺส
อโมหสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อโลโภ ... ฯ ยถา
เหตุปจฺจยา เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ นวป วิปากนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ
[๑๒๐] สเหตฺโกเจวนจเหตุ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๑๒๑] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยนฺติ นิยาเมตพฺพ นวป ปริปุณณ
ฺ ฯ
[๑๒๒] สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
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ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๑๒๓] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๒๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ
วิปาเก นว อาหาเร ตีณิ อินฺทรฺ ิเย นว ฌาเน ตีณิ มคฺเค
นว สมฺปยุตเฺ ต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๒๕] เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ
ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม
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สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส จ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุเจวสเหตุโกจ
สเหตุโกเจวนจเหตุ จ ธมฺมา สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เหตุเจวสเหตุโก จ สเหตุโกเจวนจเหตุ
จ ธมฺมา เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๒๖] นเหตุยา นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ นว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๒๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
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นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... สพฺพตฺถ ตีณิ นมคฺเค ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๒๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ ตีณิ นิสสฺ เย
ตีณิ อุปนิสสฺ เย นว อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ
อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถยิ า นว วิคเต นว อวิคเต ตีณิ เอว
คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
เหตุสเหตุกทุก นิฏิต ฯ
_______________________
เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก
[๑๒๙] เหตฺุเจวเหตุสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ เหตุเจวเหตุ*สมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อโลภ ปฏิจฺจ อโทโส
อโมโห ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ โลภ ปฏิจฺจ โมโห ฯ จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ ยถา เหตุเจวสเหตุกทุก เอว
วิตฺถาเรตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ
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นเหตุสเหตุกทุก
[๑๓๐] นเหตุ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ สเหตุก ... ฯ นเหตุ สเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
นเหตุ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโก จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ฯเปฯ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ นเหตู สเหตุกา ขนฺธา ฯ
นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโกจ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
นเหตู สเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
นเหตุ สเหตุก จ นเหตุ อเหตุก จ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ สเหตุก เอก
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ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นเหตุ สเหตุกฺจ
นเหตุ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ นเหตุ สเหตุกฺจ
นเหตุ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโก จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ สเหตุก
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๑๓๑] นเหตุ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: นเหตุ สเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ นเหตุ อเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
นเหตุ อเหตุก เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ฯ นเหตุ อเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ นเหตู สเหตุกา ขนฺธา ฯ นเหตุ สเหตุกฺจ
นเหตุ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ สเหตุก
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สงฺขิตฺต เอว วิภชฺชิตพฺพ ฯ
[๑๓๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา ปฺจ
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อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว
อาเสวเน เทฺว กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สพฺพตฺถ นว สมฺปยุตฺเต จตฺตาริ วิปฺปยุตฺเต นว
อตฺถิยา นว นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๓๓] นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: นเหตุ อเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา โมโห นตฺถิ ฯ
[๑๓๔] นเหตุ สเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: นเหตู อเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ยาว อสฺสตฺตา ฯ นเหตุ สเหตุกฺจ
นเหตุ อเหตุกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๓๕] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
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นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๓๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
เอก นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๓๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก สงฺขิตฺต ... อาหาเร
เอก ฌาเน เอก มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต เอก
วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาเรป เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๓๘] นเหตุ สเหตุก ธมฺม ปจฺจยา นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
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นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก มหาภูต
ปจฺจยา ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา นเหตุ สเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา นเหตู สเหตุกา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นเหตุ อเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา นเหตู สเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นเหตุ สเหตุกฺจ นเหตุ อเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ฆฏนา ตีณิ ปวตฺติปฏิสนฺธิ ปริปุณฺณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๓๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๔๐] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๑๔๑] นเหตุ สเหตุก ธมฺม สสฏโ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ สเหตุก เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
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[๑๔๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เอก
อนนฺตเร เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว มคฺเค เอก อวิคเต เทฺว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๔๓] นเหตุ อเหตุก ธมฺม สสฏโ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: นเหตุ อเหตุก เอก ขนฺธ ... นเหตู อเหตุกา๕
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๑๔๔] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
เอว อวเสสาป เทฺว คณนา คเณตพฺพา ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๔๕] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สุจณ
ิ ฺณานิ ปจฺจเวกฺขนฺติ ฌาน ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน
กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ นเหตุ สเหตุโก
วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
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นเหตุ สเหตุกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
นเหตู สเหตุกา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ นเหตู สเหตุกา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู สเหตุเก
ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ นเหตุ
อเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ
อารพฺภ นเหตู อเหตุกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นิพฺพาน
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... นเหตู
อเหตุเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล
นิรุทฺเธ นเหตุ อเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นเหตู อเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ นเหตู อเหตุกา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... นเหตู อเหตุเก ขนฺเธ
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อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ นเหตุ
สเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
นเหตุ อเหตุกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ นเหตู อเหตุกา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นเหตู อเหตุเก ขนฺเธ
อารพฺภ นเหตู สเหตุกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๔๖] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจณ
ิ ฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นเหตู สเหตุเก ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: นเหตุ สเหตุกาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: นเหตุ สเหตุกาธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส จ นเหตุ อเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: นเหตุ สเหตุกาธิปติ
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... นเหตู อเหตุเก ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๔๗] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า นเหตู สเหตุกา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส สงฺขิตฺต เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ สเหตุก
จุติจิตฺต นเหตุ อเหตุกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย นเหตุ สเหตุก ภวงฺค อาวชฺชนาย นเหตุ สเหตุก ภวงฺค
นเหตุ อเหตุกสฺส ภวงฺคสฺส นเหตุ สเหตุกา ขนฺธา นเหตุ อเหตุกสฺส
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
นเหตู อเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นเหตุ อเหตุกาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา ปฺจนฺน วิฺาณาน อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ อเหตุก จุติจิตฺต นเหตุ สเหตุกสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นเหตู อเหตุกา
ขนฺธา นเหตุ สเหตุกสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๘] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: มิหฆฏนา
นตฺถิ สตฺต ปฺหา ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ปฺหา ฯ
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ สตฺต ปฺหา มิหฆฏนา
นตฺถิ ฯ
[๑๔๙] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สงฺขิตฺต มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ ปตฺถน
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ ปตฺถนา
สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธา กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย สีล ... ฯเปฯ ปตฺถนา กายิกสฺส สุขสฺส

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 91

กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย สทฺธา ฯเปฯ ปตฺถนา
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
กายิก สุข กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กายิก ทุกฺข ... อุตุ ... โภชน ... เสนาสน กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กายิก สุข กายิก
ทุกฺข อุตุ โภชน เสนาสน กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ กายิก ทุกฺข ...
อุตุ ... โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ
กายิก สุข ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๕๐] นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
กุสลากุสเล นิรุทฺเธ นเหตุ อเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขวุ ิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ นเหตุ อเหตุกาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ นเหตุ สเหตุโก วิปาโก
ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ นเหตุ สเหตุกาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๑] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู สเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู อเหตุกา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๕๒] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา นเหตู สเหตุกา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส โคตฺรภุ
มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก
ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย:
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ปุริมา ปุริมา นเหตู อเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นเหตุ อเหตุกาน
ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๓] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นเหตุ
สเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: นเหตุ สเหตุกา เจตนา วิปากาน นเหตุ สเหตุกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: นเหตุ สเหตุกา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: นเหตุ สเหตุกา เจตนา
วิปากาน นเหตุ อเหตุกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส จ นเหตุ อเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: นเหตุ สเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
นเหตุ สเหตุกา เจตนา วิปากาน นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา: นเหตุ อเหตุกา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ นเหตุ อเหตุกา เจตนา
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๕๔] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๑๕๕] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู อเหตุกา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๕๖] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตู อเหตุกา
อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธกฺขเณ รูปชีวติ ินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๕๗] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริป กาตพฺพานิ ฯ มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๑๕๘] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
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สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ สเหตุโก เอโก ขนฺโธ
ติณฺณนฺน ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ อเหตุโก
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๑๕๙] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
นเหตู สเหตุกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา: นเหตู สเหตุกา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นเหตุ
อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: นเหตู
อเหตุกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถสุ ฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ นเหตุ อเหตุกาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปจฺฉาชาตา: นเหตู อเหตุกา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
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วตฺถุ นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๐] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ สเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ เปยฺยาล ฯ นเหตุ สเหตุโก
ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส จ นเหตุ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นเหตุ สเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: นเหตุ อเหตุโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ยาว
อสฺสตฺตา ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน ... กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ นเหตุ อเหตุกาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
นเหตู อเหตุกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส กพฬึกาโร
อาหาโร อิมสฺส กายสฺส รูปชีวิตินทฺ ฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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วตฺถุ นเหตุ สเหตุกาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ
นเหตุ สเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ ฯ นเหตุ สเหตุโก
จ นเหตุ อเหตุโก จ ธมฺมา นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: นเหตุ สเหตุโก
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
นเหตุ สเหตุโก เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ... ฯ
นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโก จ ธมฺมา นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ
สหชาตา: นเหตู สเหตุกา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: นเหตู สเหตุกา
ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: นเหตู สเหตุกา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๖๑] อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา จตฺตาริ อนนฺตเร
จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต สตฺต อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว ปจฺฉาชาเต
เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก จตฺตาริ อาหาเร
จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ
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วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๖๒] นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นเหตุ สเหตุโก
ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นเหตุ สเหตุโก
ธมฺโม นเหตุ สเหตุกสฺส จ นเหตุ อเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นเหตุ อเหตุโก
ธมฺโม นเหตุ อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโก จ ธมฺมา นเหตุ
สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นเหตุ สเหตุโก จ นเหตุ อเหตุโก จ ธมฺมา นเหตุ
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 99

ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๖๓] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สพฺพตฺถ สตฺต นสหชาเต ฉ นอฺมฺเ ฉ นนิสฺสเย ฉ
สพฺพตฺถ สตฺต นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนอตฺถิยา
ปฺจ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต ปฺจ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๖๔] อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา จตฺตาริ ... นอนนฺตเร
จตฺตาริ สพฺพตฺถ จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ
โนอวิคเต จตฺตาริ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๖๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา จตฺตาริ
อวิคเต สตฺต เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
นเหตุสเหตุกทุก นิฏิต ฯ
_____________________________
สปฺปจฺจยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๖๖] สปฺปจฺจย ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สปฺปจฺจย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๑๖๗] สปฺปจฺจย ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๑๖๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อวิคเต เอก ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๖๙] สปฺปจฺจย ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สปฺปจฺจย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ยาว
อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๗๐] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ เอก นอธิปติยา เอก
โนวิคเต เอก ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๗๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ... นอธิปติยา เอก
สงฺขิตฺต โนวิคเต เอก ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
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[๑๗๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก สงฺขิตฺต
... อวิคเต เอก ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๗๓] สปฺปจฺจย ธมฺม ปจฺจยา สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สปฺปจฺจย เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ
ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ... วตฺถุ ปจฺจยา สปฺปจฺจยา ขนฺธา ฯ
[๑๗๔] สปฺปจฺจย ธมฺม ปจฺจยา สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
เอว ปจฺจยวาโรป นิสสฺ ยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
สพฺพตฺถ เอกาเยว ปฺหา ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๗๕] สปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สปฺปจฺจยา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๑๗๖] สปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม ...
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ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา
ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺเจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ...
วตฺถุ ... สปฺปจฺจเย ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
เจโตปริยาเณน สปฺปจฺจยจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตน
อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส รูปายตน จกฺขวุ ิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส สปฺปจฺจยา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อริยา นิพพฺ าน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๗๗] สปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ครุ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... สปฺปจฺจเย ขนฺเธ
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ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: สปฺปจฺจยาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๗๘] สปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
เทฺว ปฺหา อุปนิสฺสยมูล ฯ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: สพฺพตฺถ เอกาเยว ปฺหา ฯ
[๑๗๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เทฺว
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอก อฺมฺเ
เอก นิสฺสเย เอก อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เอก สพฺพตฺถ
เอก อวิคเต เอก ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๘๐] สปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อปฺปจฺจโย ธมฺโม สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๘๑] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ เอก นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสเย
เทฺว นปุเรชาเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต
เทฺว ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๘๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ... นอธิปติยา เอก
นอนนฺตเร เอก นสมนนฺตเร เอก นอฺมฺเ เอก นอุปนิสฺสเย
เอก สงฺขิตฺต ... นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา
เอก โนวิคเต เอก เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๘๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา เทฺว อนนฺตเร
เอก สงฺขิตฺต ... อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เอก สงฺขิตฺต
... อวิคเต เอก เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สปฺปจฺจยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
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สงฺขตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๘๔] สงฺขต ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺขโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สงฺขต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
อิม ทุก ยถา สปฺปจฺจยทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
สงฺขตทุก นิฏิต ฯ
_______________________
สนิทสฺสนทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๘๕] อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสน
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อนิทสฺสน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสน กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อนิทสฺสเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ สนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน
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รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสโน จ
อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สนิทสฺสนฺจ อนิทสฺสนฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสนฺจ
อนิทสฺสนฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๑๘๖] อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา ฯ
[๑๘๗] อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อนิทสฺสน
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสน
จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา: อนิทสฺสเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ
สนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน
รูป อุปาทารูป ฯ อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสโน จ
อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา: อนิทสฺสน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สนิทสฺสนฺจ อนิทสฺสนฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
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สนิทสฺสนฺจ อนิทสฺสนฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
สงฺขิตฺต สพฺเพ กาตพฺพา ฯ
[๑๘๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ
เอก นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย เอก ปุเรชาเต เอก
อาเสวเน เอก กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ
มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา
ตีณิ นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต ตีณิ ฯ
เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๘๙] อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
อนิทสฺสน จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ อนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป พาหิร ... อาหารสมุฏาน อุตุสมุฏาน อสฺสตฺตาน ...
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ
สนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก อนิทสฺสเน
ขนฺเธ ปฏิจฺจ สนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
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มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต
ปฏิจฺจ สนิทสฺสน กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อนิทสฺสน ธมฺม
ปฏิจฺจ สนิทสฺสโน จ อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ สนิทสฺสนฺจ
อนิทสฺสนฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
มหาภูเต ปฏิจฺจ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ สนิทสฺสนฺจ อนิทสฺสนฺจ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ เอว สพฺเพ กาตพฺพา ฯ
[๑๙๐] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน
ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นอาหาเร ตีณิ นอินฺทรฺ ิเย
ตีณิ นฌาเน ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๙๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
สพฺพตฺถ ตีณิ นกมฺเม เอก นวิปาเก ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
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[๑๙๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
สมนนฺตเร เอก สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ เอก นิสฺสเย ตีณิ
อุปนิสฺสเย เอก ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก กมฺเม ตีณิ
สงฺขิตฺต ... ฌาเน ตีณิ มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๙๓] อนิทสฺสน ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา อนิทสฺสน
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต
ปจฺจยา ... มหาภูเต ปจฺจยา อนิทสฺสน จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา อนิทสฺสนา ขนฺธา ฯ
อิตเรป เทฺว ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๑๙๔] อนิทสฺสน ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ... เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อนิทสฺสนา ขนฺธา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๙๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก อธิปติยา ตีณิ
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ฯเปฯ อวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๑๙๖] อนิทสฺสน ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อนิทสฺสน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา อนิทสฺสน จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ... ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา อนิทสฺสนา ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ อิตเรป เทฺว กาตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๙๗] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๑๙๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นกมฺเม เอก
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๑๙๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... มคฺเค เอก อวิคเต๕
ตีณิ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
นิสฺสยวาโรป เอว กาตพฺโพ ฯ
สสฏวาโร
[๒๐๐] อนิทสฺสน ธมฺม สสฏโ อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: อนิทสฺสน เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๐๑] อนิทสฺสน ธมฺม สสฏโ อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ เอว สพฺพ สปฺปจฺจยคณนาหิ สทฺธึ กาตพฺพ ฯ
สมฺปยุตฺตวาโรป สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๐๒] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนิทสฺสนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อนิทสฺสนา เหตู สนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส จ
อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อนิทสฺสนา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน สนิทสฺสนานฺจ อนิทสฺสนานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๐๓] สนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สนิทสฺสน รูป อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา ... รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สนิทสฺสนา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... กาย สทฺเท วตฺถุ ...
อนิทสฺสเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน อนิทสฺสนจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส สทฺทายตน โสตวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อนิทสฺสนา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๒๐๔] สนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อนิทสฺสน รูป ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อารมฺมณาปธิติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ... ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏ หิตฺวา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ครุ กตฺวา ... ผล ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อนิทสฺสเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อนิทสฺสนาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: อนิทสฺสนาธิปติ
สนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส จ อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: อนิทสฺสนาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน สนิทสฺสนานฺจ อนิทสฺสนานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๕] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อนิทสฺสนา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อนิทสฺสนาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส โคตฺรภุ มคฺคสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๐๖] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๒๐๗] สนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
วณฺณสมฺปท ปตฺถยมาโน ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กโรติ วณฺณสมฺปทา สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘] สนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สนิทสฺสน รูป อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
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โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ สทฺทายตน
โสตวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขวุ ิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อนิทสฺสนาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สนิทสฺสโน จ อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อนิทสฺสนสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต:
วตฺถุปุเรชาต: รูปายตนฺจ วตฺถุ จ อนิทสฺสนาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๙] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อนิทสฺสนสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน
ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตา อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส
จ อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตา อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสฺส จ
อนิทสฺสนสฺส จ กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๐] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ... ฯ
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[๒๑๑] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อนิทสฺสนา เจตนาฅ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนิทสฺสนานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อนิทสฺสนา เจตนา วิปากาน
อนิทสฺสนาน ขนฺธาน อนิทสฺสนานฺจ กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อนิทสฺสโน
ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส จ อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
[๒๑๒] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ตีสุป
กพฬึกาโร อาหาโร กาตพฺโพ ฯ ... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
ตีสุป รูปชีวิตนิ ฺทฺริย ฯ ... ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๒๑๓] อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อนิทสฺสนา ขนฺธา อนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนิทสฺสนา ขนฺธา อนิทสฺสนาน
กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย
วตฺถุ
ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อนิทสฺสนาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
อนิทสฺสนสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน
ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อนิทสฺสนา ขนฺธา สนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ปจฺฉาชาตา อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสฺส
กายสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส
จ อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อนิทสฺสนา ขนฺธา สนิทสฺสนานฺจ
อนิทสฺสนานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปจฺฉาชาตา อนิทสฺสนา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสฺส จ อนิทสฺสนสฺส จ กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔] สนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สนิทสฺสน รูป อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
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อนิทสฺสโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อนิทสฺสนานฺจ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... สงฺขิตฺต
ยาว อสฺสตฺตา ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
สทฺทายตน โสตวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
อนิทสฺสนาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อนิทสฺสนสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อนิทสฺสนสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺรยิ  อนิทสฺสนาน
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: อนิทสฺสนา ขนฺธา สนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูตา
สนิทสฺสนาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน มหาภูตา สนิทสฺสนสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อนิทสฺสนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สนิทสฺสนสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
สนิทสฺสนสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตนิ ฺทฺริย
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สนิทสฺสนาน กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิทสฺสโน
ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส จ อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาโต:
อนิทสฺสโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน สนิทสฺสนานฺจ
อนิทสฺสนานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว
ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูตา สนิทสฺสนานฺจ อนิทสฺสนานฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน มหาภูตา สนิทสฺสนานฺจ อนิทสฺสนานฺจ กฏตฺตารูปาน
อุปาทารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สนิทสฺสโน จ
อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาต รูปายตนฺจ วตฺถุ จ อนิทสฺสนาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๑๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ
เอก นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน เอก กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ
อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ
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สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา
เอก วิคเต เอก อวิคเต ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๑๖] สนิทสฺสโน ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิทสฺสโน
ธมฺโม อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อนิทสฺสโน ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิทสฺสโน
ธมฺโม สนิทสฺสนสฺส จ อนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สนิทสฺสโน จ อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๒๑๗] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ จตฺตาริ นอธิปติยา
ปฺจ นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นสหชาเต ปฺจ
นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย จตฺตาริ นอุปนิสฺสเย ปฺจ
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นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ สพฺพตฺถ ปฺจ นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ
โนนตฺถิยา ปฺจ โนวิคเต ปฺจ โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๑๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ สงฺขิตฺต ... นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิ า
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๒๑๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต ตีณิ อฺมฺเ
เอก นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ตีณิ สงฺขิตฺต ... มคฺเค ตีณิ
สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา เอก
วิคเต เอก อวิคเต ปฺจ ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สนิทสฺสนทุก นิฏิต ฯ
____________
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สปฺปฏิฆทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๒๐] สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา
เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก ... สปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ
จกฺขายตน รสายตน ฯ สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อาโปธาตุ
สปฺปฏิเฆ มหาภูเต ปฏิจฺจ อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ อาโปธาตุ อิตฺถินฺทฺริย กพฬึกาโร
อาหาโร ฯ สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
เทฺว มหาภูตา อาโปธาตุ จ เทฺว มหาภูเต ... สปฺปฏิเฆ มหาภูเต
ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป โผฏพฺพายตน ปฏิจฺจ จกฺขายตน รสายตน
อาโปธาตุ อิตฺถินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม
ปฏิจฺจ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อปฺปฏิฆ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
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ขนฺธา อาโปธาตุ ปฏิจจฺ อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อิตฺถนิ ฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
อปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อปฺปฏิเฆ ขนฺเธ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆา มหาภูตา อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป อาโปธาตุ ปฏิจฺจ
จกฺขายตน โผฏพฺพายตน ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ จ
อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อปฺปฏิฆ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆฺจ
อปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป
อาโปธาตุ ปฏิจฺจ จกฺขายตน โผฏพฺพายตน อิตฺถินฺทฺริย กพฬึกาโร
อาหาโร ฯ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สปฺปฏิฆ
เอก มหาภูตฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา สปฺปฏิเฆ
มหาภูเต จ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ
จกฺขายตน รสายตน ฯ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ
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มหาภูเต จ ปฏิจฺจ อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
อปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ อปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป
โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ
อิตฺถินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
อปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อปฺปฏิเฆ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ กฏตฺตารูป โผฏพฺพายตนฺจ
อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป โผฏพฺพายตนฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ
จกฺขายตน รสายตน อิตฺถินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
[๒๒๑] อปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา ฯ
[๒๒๒] สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิ วชฺเชตพฺพา กฏตฺตารูปา จ ฯ อนนฺตรปจฺจยา:
สมนนฺตรปจฺจยา: สหชาตปจฺจยา: สพฺเพ มหาภูตา กาตพฺพา ฯ
[๒๒๓] ... อฺมฺปจฺจยา: สปฺปฏิฆ เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ... ฯ สปฺปฏิฆ ธมฺม
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ปฏิจฺจ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา: สปฺปฏิเฆ
มหาภูเต ปฏิจฺจ อาโปธาตุ ฯ สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ จ
อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อฺมฺปจฺจยา: สปฺปฏิฆ
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา จ อาโปธาตุ จ เทฺว
มหาภูเต ... ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา: อปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา: อาโปธาตุ ปฏิจฺจ สปฺปฏิฆา มหาภูตา อิเม
อชฺฌตฺติกพาหิรา มหาภูตา กาตพฺพา ฯ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา:
สปฺปฏิฆ เอก มหาภูตฺจ อาโปธาตฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ๔
นิสฺสยปจฺจยา: อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๒๒๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ เอก อธิปติยา นว
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย เอก ปุเรชาเต เอก อาเสวเน
เอก กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อินทฺ ฺริเย นว
ฌาเน นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต นว
อตฺถิยา นว นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
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[๒๒๕] สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อเหตุก อปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา
อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป
อาโปธาตุ ปฏิจฺจ อิตฺถนิ ฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน อาโปธาตุ ปฏิจฺจ
อปฺปฏิฆ กฏตฺตารูป อุปาทารูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
อปฺปฏิฆมูลก อิตเรป เทฺว ปฺหา กาตพฺพา ฆฏเนป ตีณิ
ปฺหา กาตพฺพา อชฺฌตฺติกา พาหิรา มหาภูตา สพฺเพ ชานิตฺวา
กาตพฺพา ฯ
[๒๒๖] สปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ สพฺพ สงฺขิตฺต ฯ โนวิคตปจฺจยา: ฯ
[๒๒๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย
นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม นว นวิปาเก นว นอาหาเร นว นอินฺทฺริเย
นว นฌาเน นว นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตเฺ ตท
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นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๒๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย
นว นปุเรชาเต นว นปุจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
เอก นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิ า
นว โนวิคเต นว ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๒๒๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
สมนนฺตเร เอก สหชาเต เอก อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย นว
อุปนิสฺสเย เอก ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก กมฺเม นว ฯ
สงฺขิตฺต ... มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา
นว นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต นว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๒๓๐] สปฺปฏิฆ ธมฺม ปจฺจยา สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม ปจฺจยา อปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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อาโปธาตุ ปจฺจยา อปฺปฏิฆ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป อาโปธาตุ ปจฺจยา อิตฺถินฺทฺริย กพฬึกาโร อาหาโร
วตฺถุ ปจฺจยา อปฺปฏิฆา ขนฺธา ฯ อวเสสา ปฺจ ปฺหา
ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
[๒๓๑] สปฺปฏิฆ ธมฺม ปจฺจยา อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ ฯ อปฺปฏิฆ ธมฺม ปจฺจยา อปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อปฺปฏิฆ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา
อปฺปฏิฆา ขนฺธา ฯ สปฺปฏิฆฺจ อปฺปฏิฆฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กายวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ กายายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯ
อธิปติปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๒๓๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน
เอก กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ
เอว ปจฺจนียคณนาป กาตพฺพา ฯ
นิสฺสยวาโรป ปจฺจยวารสทิโส ฯ สสฏวาเรป สพฺพตฺถ เอก
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สงฺขิตฺต ฯ อวิคตปจฺจยา: เอกาเยว ปฺหา ฯ เทฺวป วารา
กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๓๓] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อปฺปฏิฆา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อปฺปฏิฆานฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อปฺปฏิฆา เหตู สปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส จ
อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อปฺปฏิฆา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน สปฺปฏิฆานฺจ อปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
[๒๓๔] สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุ ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส สปฺปฏิฆา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
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ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภเิ ต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ วตฺถุ ... อิตฺถินฺทฺริย
ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อาโปธาตุ ... กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน อปฺปฏิฆจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส อปฺปฏิฆา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๓๕] สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: จกฺขุ ... โผฏพฺเพ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
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มคฺค ครุ กตฺวา ... ผล ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ...
อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อาโปธาตุ ... กพฬึการ อาหาร
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อปฺปฏิฆาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน อปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อปฺปฏิฆาธิปติ สมฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส จ
อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
อปฺปฏิฆาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน สปฺปฏิฆานฺจ อปฺปฏิฆานฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓๖] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อปฺปฏิฆา ขนฺธา ... ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๓๗] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๒๓๘] สมฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
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[๒๓๙] สมฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ฯเปฯ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ กายิก สุข ... กายิก
ทุกฺข ... โภชน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา
ฯเปฯ โภชน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๔๐] สมฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขวุ ิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ
ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: วตฺถุ ... อิตฺถินฺทฺริย
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ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อาโปธาตุ ... กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อปฺปฏิฆาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา
อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเจน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ โผฏพฺพายตนฺจ
วตฺถุ จ อปฺปฏิฆาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๑] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อปฺปฏิฆสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา อปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สปฺปฏิฆสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา อปฺปฏิฆา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทฺวินฺนมฺป มูลา กาตพฺพา ฯ
[๒๔๒] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อปฺปฏิฆา ขนฺธา ... โวทาน มคฺคสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๔๓] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อปฺปฏิฆา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อปฺปฏิฆา เจตนา วิปากาน
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ขนฺธาน อปฺปฏิฆานฺจ กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อปฺปฏิฆา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน สปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อปฺปฏิฆา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
สปฺปฏิฆานฺจ กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ
ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯเปฯ
[๒๔๔] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิปาโก อปฺปฏิโฆ ... ตีณิ ฯ
[๒๔๕] อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อปฺปฏิฆา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อปฺปฏิฆานฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อวเสสา เทฺวป ปฺหา กาตพฺพา ปฏิสนฺธิ กพฬึกาโร
อาหาโร ทฺวีสุป กาตพฺโพ อคฺเค ฯ
[๒๔๖] สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินทฺ ฺริย กายวิฺาณสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ตีสุป ชีวิตินฺทฺริย อคฺเค
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กาตพฺพ ฯ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ
กายวิฺาณฺจ กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๔๗] ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๒๔๘] สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา อปฺปฏิฆาน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ อปฺปฏิฆาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อปฺปฏิฆสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา
สปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
สปฺปฏิฆสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม
สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา สปฺปฏิฆานฺจ
อปฺปฏิฆานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๔๙] สปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิสา ปมปฺหา ฯ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม
อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาตา: สปฺปฏิฆา มหาภูตา อาโปธาตุยา อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย สปฺปฏิฆา มหาภูตา อปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตน
อิตฺถินฺทฺริยสฺส กพฬึการสฺส อาหารสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
พาหิร ... อาหารสมุฏาน อุตุสมุฏาน อสฺสตฺตาน ... ฯ ปุเรชาต:'
จกฺขุ ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สปฺปฏิฆ เอก มหาภูต ทฺวินฺน มหาภูตาน
อาโปธาตุยา จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิจฺจสทิส ยาว
อสฺสตฺตา ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต:
อปฺปฏิโฆ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ... ยาว อสฺสตฺตา ฯ
ปุเรชาต: วตฺถุ ... อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อาโปธาตุ ...
กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ อปฺปฏิฆาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย อปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา:
อปฺปฏิฆา ขนฺธา สปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อาโปธาตุ สปฺปฏิฆาน มหาภูตาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย อาโปธาตุ สปฺปฏิฆาน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย อาโปธาตุ
จกฺขายตนสฺส โผฏพฺพายตนสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย พาหิร ...
อาหารสมุฏาน อุตุสมุฏาน อสฺสตฺตาน ... ฯ ปจฺฉาชาตา:
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อปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส สปฺปฏิฆสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส สปฺปฏิฆสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺรยิ  สปฺปฏิฆาน กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส จ
อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: อปฺปฏิโฆ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน สปฺปฏิฆานฺจ อปฺปฏิฆานฺจ ... ปฏิจฺจสทิส ยาว
อสฺสตฺตา ฯ ปจฺฉาชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺรยิ  สปฺปฏิฆานฺจ อปฺปฏิฆานฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ
จ ธมฺมา สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปฏิจฺจสทิส ยาว อสฺสตฺตา ฯ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ
ธมฺมา อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาตา: อปฺปฏิฆา ขนฺธา จ มหาภูตา จ อปฺปฏิฆาน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ... ปฏิจฺจสทิส ยาว อสฺสตฺตา ฯ
สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน ... เทฺว ขนฺธา ... กายวิฺาณสหคโต เอโก
ขนฺโธ จ กายายตนฺจ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
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เทฺว ขนฺธา ... ฯ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา สปฺปฏิฆสฺส จ
อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ
[๒๕๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย เทฺว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน เอก กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ อาหาเร
ตีณิ อินฺทฺริเย ปฺจ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
เอก วิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ อตฺถิยา นว นตฺถิยา เอก วิคเต
เอก อวิคเต นว ฯ เอก คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๕๑] สปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สปฺปฏิโฆ ธมฺโม
สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อปฺปฏิโฆ ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อปฺปฏิโฆ
ธมฺโม สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สปฺปฏิโฆ
จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา สปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สปฺปฏิโฆ จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สปฺปฏิโฆ
จ อปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา สปฺปฏิฆสฺส จ อปฺปฏิฆสฺส จ ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๕๒] นเหตุยา นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว
นสหชาเต จตฺตาริ นอฺมฺเ นว นนิสฺสเย จตฺตาริ นอุปนิสฺสเย
นว นปุเรชาเต นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต นว
โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๕๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ สงฺขิตฺต ... นอนนฺตเร
ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ
สงฺขิตฺต ... นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปปฺ ยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 141

[๒๕๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา จตฺตาริ ฯ
อนุโลมมาติกา คเณตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สปฺปฏิฆทุก นิฏิต ฯ
_______________________
รูปทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๕๕] รูป ธมฺม ปฏิจฺจ รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ... มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ รูป ธมฺม ปฏิจฺจ
อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
อรูปโน ขนฺธา ฯ รูป ธมฺม ปฏิจฺจ รูป จ อรูป จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ อรูปโน ขนฺธา
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ อรูป ธมฺม ปฏิจฺจ อรูป ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อรูป เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อรูป ธมฺม ปฏิจฺจ รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อรูปโน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
อรูป ธมฺม ปฏิจฺจ รูป จ อรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: อรูป เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺม ปฏิจฺจ รูป
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อรูปโน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺม
ปฏิจฺจ อรูป ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ อรูป
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ รูป จ
อรูป จ ธมฺม ปฏิจฺจ รูป จ อรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อรูป เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อรูปโน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๒๕๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย ตีณิ ปุเรชาเต เอก อาเสวเน
เอก กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อินทฺ ฺริเย นว
ฌาเน นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต นว
อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๕๗] รูป ธมฺม ปฏิจฺจ รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
ตีณิ ฯ อรูป ธมฺม ปฏิจฺจ อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อรูป เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ นเหตุปจฺจยา นว ปฺหา
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อเหตุกนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ
[๒๕๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย
เอก นฌาเน เทฺว นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๕๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
เอก นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๒๖๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร
ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ
ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร
นว อินฺทรฺ ิเย นว ฌาเน นว มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต ตีณิ
วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
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สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส
ปจฺจยวาโร
[๒๖๑] รูป ธมฺม ปจฺจยา รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
เอก มหาภูต ... ปฏิจฺจสทิส ฯ รูป ธมฺม ปจฺจยา อรูป ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อรูปโน ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ
รูป ธมฺม ปจฺจยา รูป จ อรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา อรูปโ น ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ เอว อวเสสา ปฺหา ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ
วิภชฺชิตพฺพา ฯ
[๒๖๒] รูป ธมฺม ปจฺจยา อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา
กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อรูปโ น ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ อรูป
ธมฺม ปจฺจยา อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อรูป
เอก ขนฺธ ... เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺม
ปจฺจยา อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ... อรูป เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๖๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
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นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ
กมฺเม นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๖๔] รูป ธมฺม ปจฺจยา รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
เอก มหาภูต ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ รูป ธมฺม
ปจฺจยา อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา อรูปโน ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ รูป ธมฺม ปจฺจยา
รูป จ อรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ
กาตพฺพา ฯ อรูป ธมฺม ปจฺจยา อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อรูป เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ อรูป ธมฺม ปจฺจยา รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อรูปโ น ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
อรูป ธมฺม ปจฺจยา รูป จ อรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: อรูป เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ รูปฺจ อรูปฺจ
ธมฺม ปจฺจยา รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อรูปโน
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ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
รูปฺจ อรูป
 ฺจ ธมฺม ปจฺจยา อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ...
อรูป เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ รูปฺจ อรูปฺจ
ธมฺม ปจฺจยา รูป จ อรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อรูป เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา อเหตุกา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... อรูปโน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๖๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน จตฺตาริ นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๖๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต สพฺเพ
กาตพฺพา ฯ ... นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
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นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๒๖๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ สพฺเพ กาตพฺพา
... ฌาเน นว มคฺเค ตีณิ สงฺขิตฺต ... อวิคเต นว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
นิสฺสยวาโรป ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๒๖๘] อรูป ธมฺม สสฏโ อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อรูป เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๖๙] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ
เอว ปจฺจนียมฺป ตีณิ คณนาป สมฺปยุตตฺ วาโรป
สพฺเพ กาตพฺพา เอกาเยว ปฺหา ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๗๐] อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อรูป เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
อรูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อรูป เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯฎ
อรูป ธมฺโม รูปสฺส จ อรูปสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อรูป เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
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รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๗๑] รูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
จกฺขุ ... วตฺถุ อิตฺถินฺทฺรยิ  ปุริสินฺทฺรยิ  ชีวิตินฺทฺรยิ  อาโปธาตุ ...
กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตนญ
จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูปโน ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม อรูปส ฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา ...
อริยา มคฺคา ... ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... อรูปโน
ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน อรูปจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺสm
อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อรูปโน
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๗๒] รูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ จกฺขุ ... กพฬึการ อาหาร ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นิพฺพาน มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อรูปโน
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ ... ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: อรูป อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: อรูป อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส จ อรูปส ฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: อรูป อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๒๗๓] อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อรูปโน ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อรูปน
ขนฺธาน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต มิหฆฏนา นตฺถิ ฯ
อฺมฺปจฺเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต
ปฺหา มิหฆฏนา นตฺถิ ฯ
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[๒๗๔] รูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย อุตุ ...
โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ
อุตุ โภชน เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ...
สีล ... ฯเปฯ กายิก ทุกขฺ  อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ
ภินฺทติ สทฺธา ฯ ฯเปฯ กายิก ทุกฺข สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๕] รูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ ... กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ อรูปน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๗๖] อรูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อรูปโน ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๗๗] อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา ... ฯ
[๒๗๘] อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อรูป เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อรูป เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: อรูป เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อรูป เจตนา กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส จ อรูปสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อรูป เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อรูป เจตนา วิปากาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๙] อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๒๘๐] รูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๒๘๑] รูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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รูปชีวิตินฺทฺรยิ  กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูป ธมฺโม
อรูปสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส
กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺมา อรูปส ฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ ... ฯ
[๒๘๒] อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ
[๒๘๓] รูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ อรูปน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อรูปน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อรูปโน ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อรูป ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อรูปโน ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๘๔] รูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาต: เอก มหาภูต ... ยาว
อสฺสตฺตา กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
รูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ อรูปน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... กพฬึการ อาหาร อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน จกฺขุนา ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา ...
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
อรูปน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม อรูปส ฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: อรูป เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... อรูป ธมฺโม รูปสสฺ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อรูปโน ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา: อรูปโน ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส จ อรูปสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: อรูป เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺมา รูปสฺส
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ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: อรูปโน ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อรูปโน
ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: อรูปโน ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺมา
อรูปสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
กายวิฺาณสหคโต อรูป เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อรูป เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว
ขนฺธา ... ฯ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๘๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต สตฺต อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เอก ปจฺฉาชาเต
เอก อาเสวเน เอก กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ
อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺรเิ ย ฉ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ
สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต เทฺว อตฺถิยา สตฺต นตฺถยิ า
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เอก วิคเต เอก อวิคเต สตฺต ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๘๖] รูป ธมฺโม รูปสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ รูป
ธมฺโม อรูปส ฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อรูป ธมฺโม อรูปสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อรูป ธมฺโม
รูปสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อรูป ธมฺโม รูปสฺส จ
อรูปสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ รูป จ อรูป จ ธมฺมา รูปสสฺ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูป จ อรูป จ
ธมฺมา อรูปส ฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๒๘๗] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ฉ
นอฺมฺเ ฉ นนิสฺสเย ฉ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต
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สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตเฺ ต
ปฺจ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถยิ า สตฺต โนวิคเต สตฺต
โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๘๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก
นอุปนิสฺสเย ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต
เอก โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ เอว คเณตพฺพ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๒๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา จตฺตาริ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ... อวิคเต สตฺต ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
รูปทกุ  นิฏิต ฯ
_________________
โลกิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๙๐] โลกิย ธมฺม ปฏิจฺจ โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โลกิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
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จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ โลกุตฺตร ธมฺม
ปฏิจฺจ โลกุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ โลกุตฺตร ธมฺม
ปฏิจฺจ โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตเร ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โลกุตตฺ ร ธมฺม ปฏิจฺจ โลกิโย จ
โลกุตฺตโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
โลกิยฺจ โลกุตฺตรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๙๑] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เทฺว
อาเสวเน เทฺว กมฺเม ปฺจ วิปาเก ปฺจ อาหาเร ปฺจ
อินฺทฺริเย ปฺจ ฌาเน ปฺจ มคฺเค ปฺจ สมฺปยุตฺเต
เทฺว วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา เทฺว วิคเต
เทฺว อวิคเต ปฺจ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๙๒] โลกิย ธมฺม ปฏิจฺจ โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติh
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โลกิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 158

จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๙๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ
นอาเสวเน ปฺจ ฯ นอาเสวนมูลเก โลกุตฺตเร สุทฺธเก อรูเป
วิปาโกติ นิยาเมตพฺพ อวเสสา ปกติกาเยว ฯ นกมฺเม เทฺว
นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๒๙๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตรปทาทิ ปจฺจนียสทิสา ... นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๒๙๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต เอก ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปจฺจยวาโร
[๒๙๖] โลกิย ธมฺม ปจฺจยา โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โลกิย เอก ขนฺธ ปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา โลกิยา ขนฺธา ฯ โลกิย ธมฺม ปจฺจยา
โลกุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา โลกุตฺตรา
ขนฺธา ฯ โลกิย ธมฺม ปจฺจยา โลกิโย จ โลกุตตฺ โร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา โลกุตตฺ รา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โลกุตฺตร ธมฺม ปจฺจยา
โลกุตฺตโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ โลกิยฺจ
โลกุตฺตรฺจ ธมฺม ปจฺจยา โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โลกุตฺตเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
โลกิยฺจ โลกุตฺตรฺจ ธมฺม ปจฺจยา โลกุตฺตโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ8
เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ โลกิยฺจ โลกุตฺตรฺจ ธมฺม ปจฺจยา
โลกิโย จ โลกุตฺตโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตร
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
โลกุตฺตเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๒๙๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
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อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว
อฺมฺเ จตฺตาริ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
จตฺตาริ อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม นว วิปาเก นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต จตฺตาริ วิปปฺ ยุตฺเต นว อตฺถิยา นว
นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๒๙๘] โลกิย ธมฺม ปจฺจยา โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก โลกิย เอก ขนฺธ ... ยาว อสฺสตฺตา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา โลกิยา ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๙๙] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
จตฺตาริ นอนนฺตเร ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ
นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว ฯ
โลกุตฺตเร อรูเป วิปากนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก
นมคฺเค เอก นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
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[๓๐๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตรปทาทิ ปจฺจนียสทิสา ... นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๓๐๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
อวิคเต เอก ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สสฏวาโร
[๓๐๒] โลกิย ธมฺม สสฏโ โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โลกิย เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ โลกุตฺตร ธมฺม สสฏโ โลกุตฺตโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลกุตฺตร เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สสฏวาโร เอว วิตฺถาเรตพฺโพ สห
คณนาหิ เทฺว ปฺหา ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๓๐๓] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โลกิยา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ โลกุตฺตโร
ธมฺโม โลกุตตฺ รสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
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[๓๐๔] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจณ
ิ ฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา ... อริยา โคตฺรภุ
ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ
จกฺขุ ... วตฺถุ ... โลกิเย ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
เจโตปริยาเณน โลกิยจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส โลกิยา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม
โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นิพฺพาน มคฺคสฺส
ผลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา เจโตปริยาเณน โลกุตฺตรจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานนฺติ โลกุตฺตรา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
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อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๐๕] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... เสกฺขา
โคตฺรภุ ครุ กตฺวา ... โวทาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ จกฺขุ ...
วตฺถุ ... โลกิเย ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: โลกิยาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตาธิปติ: โลกุตฺตราธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ ... ผล ครุ ... นิพฺพาน
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: โลกุตฺตราธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม
โลกิยสฺส จ โลกุตฺตรสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาตาธิปติ: โลกุตฺตราธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๖] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โลกิยา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
โลกิยาน ขนฺธาน ... อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกิโย ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร
ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา โลกุตฺตรา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โลกุตฺตราน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: มคฺโค ผลสฺส ผล ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ปฺหา ฆฏนา นตฺถิ ฯ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๓๐๗] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: โลกิย สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
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วิปสฺสน อุปฺปาเทติ อภิฺ อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน
ชปฺเปติ ทิฏ ึ คณฺหาติ โลกิย สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ โลกิยา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
โลกิยาย สทฺธาย ฯเปฯ กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กุสลากุสล กมฺม วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โลกิโย ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปมสฺส
มคฺคสฺส ปริกมฺม ปมสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ฯเปฯ จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อริยา มคฺค
อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺติ อุปฺปนฺน สมาปชฺชนฺติ
สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกขฺ โต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ เตส มคฺโค
ฯเปฯ านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ผลสมาปตฺติ
กายิกสฺส สุขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๓๐๘] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ โลกิยาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โลกิโย ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ โลกุตตฺ ราน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๐๙] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา โลกิยา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา โลกุตฺตรา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๐] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โลกิยา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
โลกิยาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกิโย ธมฺโม
โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: โคตฺรภุ มคฺคสฺส
โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๓๑๑] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โลกิยา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: โลกิยา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
โลกุตฺตรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: โลกุตฺตรา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: โลกุตฺตรา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส จ โลกุตฺตรสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โลกุตฺตรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๒] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิปาโก โลกิโย เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกุตตฺ รสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๓๑๓] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: โลกิยา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
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รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ กพฬึกาโร
อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร
ธมฺโม โลกุตตฺ รสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๓๑๔] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิ กาตพฺพา จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส
กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม
โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๓๑๕] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก โลกุตฺตโร ... ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย:
โลกิเย เอก โลกุตฺตเร ตีณิ ฯ โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส
ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก โลกุตฺตโร ... เอก ฯ
[๓๑๖] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: โลกิยา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ โลกิยาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โลกิยา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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โลกิโย ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาต: วตฺถุ โลกุตฺตราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: โลกุตฺตรา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โลกุตฺตรา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑๗] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาโต: โลกิโย เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ ...
ยาว อสฺสตฺตา ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ ... ปุเรชาตสทิส วตฺถุ โลกิยาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โลกิยา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกิโย ธมฺโม โลกุตตฺ รสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ โลกุตฺตราน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: โลกุตฺตโร เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม
โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
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สหชาตา: โลกุตฺตรา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โลกุตฺตรา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส จ
โลกุตฺตรสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: โลกุตฺตโร
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ โลกิโย จ โลกุตฺตโร จ
ธมฺมา โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: โลกุตฺตรา ขนฺธา จ มหาภูตา
จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
โลกุตฺตรา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: โลกุตฺตรา ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โลกิโย จ
โลกุตฺตโร จ ธมฺมา โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: โลกุตฺตโร เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๓๑๘] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 171

ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก
จตฺตาริ อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ
มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตเฺ ต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา
สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๑๙] โลกิโย ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โลกิโย ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โลกุตฺตโร
ธมฺโม โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โลกุตฺตโร
ธมฺโม โลกิยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โลกุตฺตโร ธมฺโม โลกิยสฺส จ โลกุตฺตรสฺส
จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โลกิโย จ โลกุตฺตโร
จ ธมฺมา โลกิยสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โลกิโย จ โลกุตฺตโร จ ธมฺมา โลกุตฺตรสฺส
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ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๒๐] นเหตุยา สตฺต ฯ สงฺขติ ฺต ฯ นสมนนฺตเร สตฺต
นสหชาเต ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ
นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต
จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต
สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๓๒๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... นมคฺเค จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๓๒๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา จตฺตาริ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ... อวิคเต สตฺต ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
โลกิยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
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เกนจิวิฺเยฺยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๒๓] เกนจิวิฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺโย ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เกนจิวิฺเยฺย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ เกนจิวิฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจินวิฺเยฺโย
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เกนจิวิฺเยฺย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เกนจินวิฺเยฺยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ เกนจิวิฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺโย จ
เกนจินวิฺเยฺโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: เกนจิวิฺเยฺย
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺยา จ เกนจินวิฺเยฺยา
จ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ เกนจินวิฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจินวิฺเยฺโย
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: เกนจินวิฺเยฺย เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เกนจินวิฺเยฺยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ เกนจินวิฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺโย
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: เกนจินวิฺเยฺย เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ เกนจินวิฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺโย
จ เกนจินวิฺเยฺโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
เกนจินวิฺเยฺย เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ เกนจิวิฺเยฺยา จ
เกนจินวิฺเยฺยา จ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ เกนจิวิฺเยฺยฺจ เกนจินวิฺเยฺยฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
เกนจิวิฺเยฺยฺจ เกนจินวิฺเยฺยฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
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มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
เกนจิวิฺเยฺยฺจ เกนจินวิฺเยฺยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ๖
เกนจินวิฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เกนจิวิฺเยฺยฺจ
เกนจินวิฺเยฺยฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เกนจินวิฺเยฺยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
เกนจิวิฺเยฺยฺจ เกนจินวิฺเยฺยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺโย
จ เกนจินวิฺเยฺโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
เกนจิวิฺเยฺยฺจ เกนจินวิฺเยฺยฺจ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เกนจิวิฺเยฺยา
จ เกนจินวิฺเยฺยา จ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๒๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๒๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนวิคเต นว ฯ
เอว จตฺตาริป คณนา ปริปุณฺณา ฯ
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สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ปจฺจยวาเร วตฺถุ จ ปฺจายตนานิ
จ ทสฺเสตพฺพานิ ฯ ยถา ยถา ลพฺภติ ต ต กาตพฺพ ฯ
ปฺหาวาโร
[๓๒๖] เกนจิวิฺเยฺโย ธมฺโม เกนจิวิฺเยฺยสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เกนจิวิฺเยฺยา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๓๒๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๒๘] นเหตุยา นว โนวิคเต นว ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
เอว จตฺตาริป คณนา ปริปุณฺณา ฯ
เกนจิวิฺเยฺยทุก นิฏิต ฯ
__________________
อาสวทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๒๙] อาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามาสว ปฏิจฺจ ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ทิฏาสว
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ปฏิจฺจ กามาสโว อวิชชฺ าสโว อวิชฺชาสว ปฏิจฺจ กามาสโว
ทิฏาสโว ภวาสว ปฏิจฺจ อวิชฺชาสโว ทิฏาสว ปฏิจฺจ อวิชชฺ าสโว
เอเกกมฺป จกฺก กาตพฺพ ฯ อาสว ธมฺม ปฏิจฺจ โนอาสโว
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสว ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ อาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโว จ
โนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: กามาสว ปฏิจฺจ
ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ โนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ โนอาสโว ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอาสว เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ ...
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ โนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ
อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอาสเว ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จตฺตาโร อาสวา ฯ โนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโว จ โนอาสโว จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนอาสว เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา อาสวา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามาสวฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอาสว เอก
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ขนฺธฺจ อาสเว จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโว จ
โนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนอาสว เอก
ขนฺธฺจ กามาสวฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๓๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก
เอก อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๓๑] โนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอาสว เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ...
ยาว อสฺสตฺตา ฯ โนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโว ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๓๓๒] อาสว ธมฺม ปฏิจฺจ โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: อาสเว ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โนอาสว
ธมฺม ปฏิจฺจ โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
โนอาสเว ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ เอก มหาภูต ... ยาว อสฺสตฺตา ฯ
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อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนอาสโว ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อาสเว จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๓๓] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๓๓๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๓๓๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว วิปาเก
เอก มคฺเค เอก อวิคเต เทฺว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปจฺจยวาโร
[๓๓๖] อาสว ธมฺม ปจฺจยา อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อาสวมูลก ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนอาสว ธมฺม
ปจฺจยา โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอาสว
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา โนอาสวา ขนฺธา ฯ โนอาสว ธมฺม
ปจฺจยา อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอาสเว
ขนฺเธ ปจฺจยา อาสวา วตฺถุ ปจฺจยา อาสวา ฯ โนอาสว
ธมฺม ปจฺจยา อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: โนอาสว เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
อาสวา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา
อาสวา สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามาสวฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว ฯ จกฺก ฯ
กามาสวฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว ฯ จกฺก ฯ
อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนอาสโว ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนอาสว เอก ขนฺธฺจ อาสเว จ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อาสวฺจ วตฺถฺุจ
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ปจฺจยา โนอาสวา ขนฺธา ฯ อาสวฺจ โนอาสวฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนอาสว
เอก ขนฺธฺจ กามาสวฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก ฯ
กามาสวฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว สมฺปยุตฺตกา
จ ขนฺธา ฯ จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๓๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๓๘] โนอาสว ธมฺม ปจฺจยา โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอาสว เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา โนอาสวา ขนฺธา ฯ
โนอาสว ธมฺม ปจฺจยา อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๓๓๙] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว นกมฺเม
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว สพฺเพ คณนา คเณตพฺพา ฯ
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นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส
สสฏวาโร
[๓๔๐] อาสว ธมฺม สสฏโ อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
กามาสว สสฏโ ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ จกฺก ฯ(
สงฺขิตฺต ฯ
[๓๔๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก
เอก อวิคเต นว ฯ
[๓๔๒] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต
นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๓๔๓] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
กามาสโว ทิฏาสวสฺส อวิชฺชาสวสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ภวาสโว
อวิชฺชาสวสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ อาสโว ธมฺโม
โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: กามาสโว ทิฏาสวสฺส อวิชฺชาสวสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนอาสวา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ โนอาสโว
ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอาสวา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน อาสวาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอาสวา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาสวาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา
โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวา จ โนอาสวา
จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๔] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาสเว อารพฺภ อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสโว ธมฺโม
โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสเว อารพฺภ
โนอาสวา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ
โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสเว
อารพฺภ อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนอาสโว
ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 184

นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา โนอาสเว ปหีเน กิเลเส ...
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ...
วตฺถุ ... โนอาสเว ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
โนอาสวจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
โนอาสวา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา ต
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนอาสเว ขนฺเธ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... ทุติยคมน โนอาสเว ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสโว จ
โนอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาสเว จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ อาสวา
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสเว จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
อารพฺภ โนอาสวา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ
ธมฺมา อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาสเว จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ อาสวา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๓๔๕] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อาสเว ครุ กตฺวา อาสวา
อุปฺปชฺชนฺติ ตีณิ ฯ อารมฺมณสทิสา ครุการมฺมณา กาตพฺพา ฯ
โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... อริยา มคฺคา ... ผล ...
นิพฺพาน ครุ ... นิพฺพาน โคตฺรภุสสฺ โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนอาสเว ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ ... โนอาสวาธิปติ สมฺมยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ...
โนอาสเว ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
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อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนอาสวาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
อาสวาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ
โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... โนอาสเว
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนอาสวาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาสวาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อาสเว จ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ ... อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ตีณิ ครุการมฺมณา ฯ
[๓๔๖] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อาสวา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาสวาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อาสวา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน โนอาสวาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาสวา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ
โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
อาสวา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาสวาน สมฺปยุตตฺ กานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โนอาสวา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนอาสวาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อนุโลม โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา โนอาสวา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาสวาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ
โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
โนอาสวา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาสวาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา
อาสวสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อาสโว ธมฺโม
อาสวสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว วตฺถุ จ ทสฺเสตพฺพ ฯ
[๓๔๗] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อาสวา อาสวาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ
โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน
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อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ
คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว
ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ
คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา
อาสวสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ตีณิ ฯ
[๓๔๘] โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ ... เอว วิตฺถาเรตพฺพ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
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โนอาสวาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
อาสวาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ
โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ อาสวา สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อาสวานฺจ อาสวสมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔๙] อาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อาสวา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา โนอาสวา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ
โนอาสโว จ ธมฺมา โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๕๐] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
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[๓๕๑] โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนอาสวา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนอาสวา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอาสวา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน อาสวาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว
ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนอาสวา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน อาสวานฺจ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๕๒] โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ
[๓๕๓] โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนอาสวา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
โนอาสวา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน อาสวาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอาสวา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
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ขนฺธาน อาสวานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๕๔] โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนอาสวา อินฺทฺริยา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย กายวิฺาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อินทฺ ฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๓๕๕] อาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อาสวา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อาสวา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: โนอาสวา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ โนอาสวาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอาสวา ขนฺธา
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ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว
ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาต: วตฺถุ อาสวาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว
ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ อาสวาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา
โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๕๖] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: กามาสโว ทิฏ าสวสฺส อวิชฺชาสวสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ อาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อาสวา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาสวา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: กามาสโว ทิฏาสวสฺส
อวิชฺชาสวสฺส สมฺปยุตตฺ กานฺจ ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: โนอาสโว เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
ยาว อสฺสตฺตา ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ โนอาสวาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอาสวา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวติ ินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา: โนอาสวา
ขนฺธา อาสวาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ
อาสวาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ
โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: โนอาสโว เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อาสวานฺจ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
จกฺก ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
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ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: กามาสโว จ
โนอาสวา สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ทิฏาสวสฺส อวิชฺชาสวสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ กามาสโว จ วตฺถุ จ ทิฏาสวสฺส
อวิชฺชาสวสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ
ธมฺมา โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาโต: โนอาสโว
เอโก ขนฺโธ จ อาสวา จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา อาสวา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อาสวา จ วตฺถุ จ
โนอาสวาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อาสวา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยนฟ
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: อาสวา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา
อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: โนอาสโว เอโก ขนฺโธ จ
กามาสโว จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ทิฏาสวสฺส อวิชฺชาสวสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ สหชาโต: กามาสโว จ วตฺถุ จ ทิฏาสวสฺส
อวิชฺชาสวสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
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[๓๕๗] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร
ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว วิปฺปยุตฺเต
ปฺจ อตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๕๘] อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อาสโว ธมฺโม โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนอาสโว ธมฺโม
โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ฯ โนอาสโว ธมฺโม อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสโว จ
โนอาสโว จ ธมฺมา โนอาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อาสโว จ โนอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺส จ โนอาสวสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๕๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว โนอวิคเต นว ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๓๖๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
สตฺต สพฺพตฺถ สตฺต นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
สตฺต โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
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[๓๖๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว อนุโลมปทา
ปริปุณฺณา ... อวิคเต นว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
อาสวทุก นิฏิต ฯ
____________
สาสวทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๖๒] สาสว ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโว ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สาสว 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 อนาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อนาสโว
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนาสว เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อนาสว ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโว
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนาสเว ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ อนาสว ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโว จ อนาสโว จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อนาสว เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... สาสวฺจ
อนาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อนาสเว ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
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ยถา จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
สาสวทุก นิฏิต ฯ
_________________
อาสวสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๖๓] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโตn
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ โมโห
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
โมโห จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสววิปฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา
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ตโย มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก มหาภูต เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ
เทฺว ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจจฺ สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป โทมนสฺสสหคเต วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเตo
ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ
อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
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[๓๖๔] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โทมนสฺสสหคเต
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ โมโห ฯ
อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อาสววิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ
อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๖๕] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: ตีณิ ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
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อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: อาสววิปฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโต ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อธิปติปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ
อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ
จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อธิปติปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ เอว
สพฺเพ ปจฺจยา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๓๖๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา นว อนนฺตเร
ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย ฉ ปุเรชาเต ฉ อาเสวเน ฉ กมฺเม นว
วิปาเก เอก อาหาเร นว อินฺทรฺ ิเย นว ฌาเน นว มคฺเค
นว สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา
ฉ วิคเต ฉ อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๖๗] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิจิกจิ ฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อาสววิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อาสววิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ
[๓๖๘] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาสาวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 203

ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ เอก มหาภูต ... ยาว อสฺสตฺตา ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคเต
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ
[๓๖๙] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๗๐] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป วิจิกจิ ฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ
ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป อาสววิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
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อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคต
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป โทมนสฺสสหคเต วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เทฺว ฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา:
นว นอาเสวนปจฺจยา: นว ฯ
[๓๗๑] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
เจตนา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิปฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต
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วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โทมนสฺสสหคเต
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
เจตนา ฯ นวิปากปจฺจยา: นอาหารปจฺจยา: นอินฺทฺริยปจฺจยา:
นฌานปจฺจยา: นมคฺคปจฺจยา: นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา:
โนนตฺถิปจฺจยา: โนวิคตปจฺจยา: ฯ
[๓๗๒] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๓๗๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นปุเรชาเต ฉ นวิปาเก
นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๓๗๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว
สมนนฺตเร เทฺว กมฺเม เทฺว วิปาเก เอก อาหาเร เทฺว มคฺเค
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เอก สมุปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๓๗๕] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิโส ฯ อาสววิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อาสววิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ขนฺเธ
ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ปจฺจยา
ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา
โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา โทมนสฺสสหคต
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตตฺ กา
ขนฺธา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต จ
อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ
ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
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รูป โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา โทมนสฺสสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
โทมนสฺสสหคเต วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา โทมนสฺสสหคโต โมโห ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อาสวสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคต
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
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โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๗๖] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิโส ฯ อาสววิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
อาสววิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ
วตฺถุ ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา
โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา โทมนสฺสสหคต
วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตตฺ กา
ขนฺธา ฯ อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต
จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ
อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โทมนสฺสสหคเต วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ อาสววิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: โทมนสฺสสหคต วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อธิปติปจฺจยา: อนนฺตรปจฺจยา:
อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๓๗๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว กมฺเม
นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๗๘] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อาสววิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อาสววิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา
กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา
วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺจ
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อาสววิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๗๙] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
นว นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเรป เทฺว คณนา กาตพฺพา ฯ
นิสฺสยวาโรป ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๓๘๐] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
[๓๘๑] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา ฉ สพฺพตฺถ ฉ
วิปาเก เอก อวิคเต ฉ ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๘๒] อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
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สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อาสววิปฺปยุตฺต
ธมฺม สสฏโ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯเปฯ
[๓๘๓] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
เอว อิตเรป เทฺว คณนา กาตพฺพา ฯ
สมฺปยุตฺตวาโรป สสฏวารสทิโส ฯ๓
ปฺหาวาโร
[๓๘๔] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย โทโส
โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย โทโส สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อาสววิปฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โทมนสฺสสหคโต
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โทโส จ โมโห จ อาสวสมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ
อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โทโส จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โทโส จ โมโห จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๘๕] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ อาสวสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อารพฺภ อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อารพฺภ โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ... ผล ... นิพฺพาน ...
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา อาสววิปฺปยุตฺเต ปหีเน กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ ... จกฺขุ ...
วตฺถุ ... อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯ
อิธ อสฺสาทนา นตฺถิ ฯ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน อาสววิปฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อาสววิปฺปยุตฺตา
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ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย โมหสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา
ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... ทิฏ ิ โทมนสฺส วิจิกิจฺฉา ...
อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุ ... วตฺถุ ... อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ โทมนสฺส*สหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: โทมนสฺสสหคเต
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
อารพฺภ อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ
อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: โทมนสฺสสหคเต วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ
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โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: โทมนสฺสสหคเต วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ โทมนสฺสสหคตา
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๓๘๖] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อาสวสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อาสวสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: อาสวสมฺปยุตฺตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: อาสวสมฺปยุตฺตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตาธิปติ โมหสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏ หิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ... ผล ... นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตาธิปติ: อาสววิปฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อาสววิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๓๘๗] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาสวสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โทมนสฺสสหคตสฺส
วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทธฺ จฺจสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริโม ปุริโม โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โทมนสฺสสหคตสฺส
วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อาสววิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริโม ปุริโม โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อาวชฺชนา อาสวสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริโม ปุรโิ ม โทมนสฺสสหคโต
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วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ
อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส โทมนสฺสสหคตสฺส
วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ วุฏ านสฺส อนฺนตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
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อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฉ ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๓๘๘] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
อาสวสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อาสววิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... ฯเปฯ ปฺ กายิก สุข เสนาสน ... โมห อุปนิสฺสาย
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สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สทฺธา ฯเปฯ ปฺา กายิก สุข กายิก
ทุกฺข โมโห จ สทฺธาย โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ กายิก สุข กายิก ทุกขฺ 
อุตุ โภชน เสนาสน ... โมห อุปนิสสฺ าย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ
ภินฺทติ สทฺธา จ โมโห จ ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธา ... สีล ... โมโห โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อาสวสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุจฺฉิตพฺพ มูล โทมนสฺสสหคตา
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อาสววิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสสฺ โย: โทมนสฺสสหคตา
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ โทมนสฺสสหคตาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทธฺ จฺจสหคตาน ขนฺธานฺจ โมหสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๘๙] อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ ทิพฺเพน จกฺขนุ า รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อาสววิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม๔
อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อาสวสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๐] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา อาสววิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา โทมนสฺสสหคตา
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๑] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อาวชฺชนาป วุฏานมฺป นตฺถิ ฯ
[๓๙๒] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
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ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อาสวสมฺปยุตฺตา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา เจตนา โมหสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทธฺ จฺจสหคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
อาสววิปฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อาสววิปฺปยุตฺตา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๙๓] อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๓๙๔] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา
อาหารา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา อาหารา โมหสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสววิปฺปยุตฺตา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๕] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฉ ฯ
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[๓๙๖] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ อาสวสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต:
วตฺถุ โทมนสฺสสหคตาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๙๗] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตสทิส ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สงฺขิตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: โทมนสฺสสหคโต
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปปฺ ชฺชติ วิจิกิจฺฉา ...
อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ อาสวสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: โทมนสฺสสหคโต วิจิกิจฺฉาสหคโต
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อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ
โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อาสวสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
โทมนสฺสสหคโต วิจิกจิ ฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว
ขนฺธา ... ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
โทมนสฺสสหคตา วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา
วิจิกิจฺฉาสหคตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ โมหสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ
กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตา: อาสวสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ รูปชีวิตินทฺ ฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต
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จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
โทมนสฺสสหคโต วิจิกจิ ฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๓๙๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก อาหาเร
จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ
สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
อนุโลม นิฏ ิต ฯ
[๓๙๙] อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยนu
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโต จ อาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺส จ
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 230

[๔๐๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว โนอวิคเต นว ฯ
ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ
[๔๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว
สงฺขิตฺต ... นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
นว สงฺขิตฺต ... นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
อนุโลมปจฺจนีย นิฏิต ฯ
[๔๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา ปฺจ
สงฺขิตฺต อนุโลมคณนา ... อวิคเต นว ฯ
ปจฺจนียานุโลม นิฏิต ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_________________
อาสวสาสวทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๐๓] อาสวฺเจวสาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวสาสโวจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามาสว ปฏิจฺจ ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว จกฺก พนฺธิตพฺพ ภวาสว ปฏิจฺจ อวิชชฺ าสโว
จกฺก พนฺธิตพฺพ ทิฏาสว ปฏิจฺจ อวิชฺชาสโว ฯ อาสวฺเจวสาสวฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: อาสเว ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ อาสวฺเจวสาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวสาสโวจ
สาสโวเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: กามาสว
ปฏิจฺจ ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ภวาสว ... จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ สาสวฺเจวโนจอาสว
ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สาสวฺเจวโนจอาสว เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
สาสวฺเจวโนจอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สาสเวเจวโนจอาสเว ขนฺเธ ปฏิจฺจ อาสวา ฯ
สาสวฺเจวโนจอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวสาสโวจ สาสโวเจว*โนจอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สาสวฺเจวโนจอาสว
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อาสวา จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวฺเจวสาสวฺจ สาสวฺเจวโนจอาสวฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามาสวฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว เอว จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ อาสวฺเจวสาสวฺจ
สาสวฺเจวโนจอาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สาสโวเจวโนจอาสโว
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สาสวฺเจวโนจอาสว เอก
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ขนฺธฺจ อาสเว จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวฺเจวสาสวฺจ อาสวฺเจวโนจอาสวฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวสาสโวจ สาสโวเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สาสวฺเจวโนจอาสว เอก ขนฺธฺจ
กามาสวฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
เอว ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป
นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป
ยถา อาสวทุก เอว กาตพฺพ นินฺนาน ฯ
ปฺหาวาโร
ปฺหาวาเร เหตุปจฺจเยป อารมฺมณปจฺจเยป โลกุตฺตร น
กาตพฺพ เสกฺขา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺตีติ
กาตพฺพ อธิปติปจฺจเยป สพฺพ ชานิตฺวา กาตพฺพ ฯ
[๔๐๔] อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อาสวา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อาสวาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโวเจวสาสโวจ
ธมฺโม สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อาสวา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สาสวานฺเจว*โนจอาสวาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาสวา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม
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อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อาสวา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อาสวาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สาสวาเจวโนจอาสวา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สาสวานฺเจวโนจอาสวาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม
โวทานสฺส อาวชฺชนา สาสวานฺเจวโนจอาสวาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ
ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา สาสวาเจวโนจอาสวา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อาสวาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา อาสวาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ
สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา สาสวาเจวโนจอาสวา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อาสวาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อาวชฺชนา อาสวาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อาสโวเจวสาสโวจ สาสโวเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา
อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
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อาสวาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโวเจวสาสโวจ
สาสโวเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สาสวานฺเจวโนจอาสวาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อาสโวเจวสาสโวจ
สาสโวเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ
สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา อาสวา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อาสวาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เอว สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อาสวทุเกป อนนฺตร อิมสฺส สทิส
กาตพฺพ ฯ อาวชฺชนาป วุฏานมฺป เอว สมุทฺทฏิ  ฯ สงฺขิตฺต
สพฺพ ปริปุณฺณ อาสวทุกสทิส กาตพฺพ นินฺนาน ฯ
อาสวสาสวทุก นิฏิต ฯ
_______________________
อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก?
ปฏิจฺจวาโร
[๔๐๕] อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามาสว
ปฏิจฺจ ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว จกฺก พนฺธิตพฺพ ภวาสว ปฏิจฺจ
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อวิชฺชาสโว จกฺก ทิฏ าสว ปฏิจฺจ อวิชฺชาสโว ฯ
อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสเว ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ฯ อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺต กามาสว ปฏิจฺจ ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา สพฺพ จกฺก ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺเตเจวโนจอาสเว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ อาสวา ฯ อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว
ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อาสวา จ
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามาสวฺจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว สพฺพ จกฺก ฯ
อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ
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อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสวฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว เอก ขนฺธฺจ อาสเว จ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสวฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อาสวสมฺปยุตฺตฺเจวโนจอาสว เอก
ขนฺธฺจ กามาสวฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ทิฏาสโว อวิชชฺ าสโว
เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก ฯ เอว สพฺเพ ปจฺจยา กาตพฺพา ฯ
[๔๐๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ กมฺเม นว วิปาก นตฺถิ อาหาเร
นว อวิคเต นว ฯ
[๔๐๗] อาสวฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นเหตุมูลก
นตฺถิ ฯ นปุเรชาตปจฺจยา: นปจฺฉาชาตปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๐๘] นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปริปณ
ุ ฺณา ปฏิจฺจสทิสา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๔๐๙] อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อาสวสฺสเจวอาสว*สมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๐] อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อาสวสฺสเจวอาสว*สมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺเตเจวโนจอาสเว
ขนฺเธ อารพฺภ อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาสวสมฺปยุตฺเตเจวโนจอาสเว ขนฺเธ อารพฺภ อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ
อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาสวสมฺปยุตฺเตเจวโนจอาสเว ขนฺเธ อารพฺภ
อาสวา จ อาสวสมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา
อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ตีณิ ฯ...
อธิปติปจฺจยา อารมฺมณสทิสา ครุการมฺมณา ฯ อนนฺตรปจฺจยา
อารมฺมณสทิสาเยว ปุริมา ปุริมาติ กาตพฺพา ฯ สมนนฺตรปจฺจยา
สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา
อารมฺมณสทิสาเยว วิภชนา นตฺถิ ตีณิ อุปนิสฺสย สพฺพ
กาตพฺพ ฯ
[๔๑๑]
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม
อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย: ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๑๒] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน นว กมฺเม
นว อาหาเร ตีณิ อินทฺ ฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถยิ า นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๔๑๓] อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อาสวสฺสเจวอาสว*สมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม
อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส
ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว
ธมฺโม อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม
อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ
อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว
จ ธมฺมา อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว จ ธมฺมา อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺส
จ อาสวสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอาสวสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๔๑๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๔๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ สงฺขิตฺต ...
นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นมคฺเค จตฺตาริ
นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๔๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว อนุโลมปทานิh
คเณตพฺพานิ ... อวิคเต นว ฯ
อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
__________________
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกถ
ปฏิจฺจวาโร
[๔๑๗] อาสววิปฺปยุตฺต สาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโตสาสโว
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสววิปฺปยุตฺตสาสว
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... ฯ อาสววิปฺปยุตฺต อนาสว ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต
อนาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ ยถา จูฬนฺตรทุเก
โลกิยทุก เอว วิตฺถาเรตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ สงฺขติ ฺต ฯ
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก นิฏิต ฯ
_________________
สฺโชนทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๑๘] สฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน
กามราคสฺโชน
ปฏิจฺจ
สีลพฺพตปรามาสสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ มานสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน
กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ อวิชชฺ าสฺโชน ปฏิฆสฺโชน
ปฏิจฺจ อิสฺสาสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน ปฏิฆสฺโชน
ปฏิจฺจ มจฺฉริยสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน ปฏิฆสฺโชน
ปฏิจฺจ อวิชฺชาสฺโชน มานสฺโชน ปฏิจจฺ
ภวราคสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน ภวราคสฺโชน ปฏิจฺจ
อวิชฺชาสฺโชน วิจิกจิ ฺฉาสฺโชน ปฏิจฺจ อวิชฺชาสฺโชน ฯ
สฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ โนสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชเน ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป ฯ สฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน จ
โนสฺโชโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชน
ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน สมฺปยุตฺตกา
จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ โนสฺโชน
ธมฺม ปฏิจฺจ โนสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนสฺโชน 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 โนสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนสฺโชเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ
สฺโชนา ฯ โนสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน จ โนสฺโชโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนสฺโชน เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สฺโชนา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนฺจ โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชนฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน
จกฺก พนฺธติ พฺพ ฯ สฺโชนฺจ โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
โนสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนสฺโชน
เอก ขนฺธฺจ สฺโชเน จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนฺจ โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
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สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
โนสฺโชน เอก ขนฺธฺจ กามราคสฺโชนฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา ทิฏ ิสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน จิตตฺ สมุฏานฺจ รูป
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
อารมฺมณปจฺจเย รูป นตฺถิ ฯ อธิปติปจฺจโย เหตุสทิโส
วิจิกิจฺฉาสฺโชน นตฺถิ ฯ อนนฺตรปจฺจยา: อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๔๑๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๔๒๐] สฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสฺโชน ปฏิจฺจ อวิชชฺ าสฺโชน ฯ
โนสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ โนสฺโชโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนสฺโชน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ยาว อสฺสตฺตา ฯ
โนสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิชฺชาสฺโชน ฯ
สฺโชนฺจ โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสฺโชนฺจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ อวิชชฺ าสฺโชน ฯ สงฺขิตฺต ฯ อาสวโคจฺฉกสทิส ฯ
นอารมฺมณาป สพฺเพ อุทฺธริตพฺพา ฯ
[๔๒๑] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
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นว นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๔๒๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
เอว สพฺพ คเณตพฺพ ฯ
[๔๒๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... สพฺพตฺถ จตฺตาริ
วิปาเก เอก อาหาเร จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต จตฺตาริ
อวิคเต จตฺตาริ ฯ
สฺโชน ธมฺม สหชาโต ...
ปจฺจยวาโร
[๔๒๔] สฺโชน ธมฺม ปจฺจยา สฺโชโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจจฺ สทิส ฯ โนสฺโชน ธมฺม ปจฺจยา
โนสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนสฺโชน เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา โนสฺโชนา ขนฺธา ฯ โนสฺโชน
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
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โนสฺโชเน ขนฺเธ ปจฺจยา สฺโชนา ฯ โนสฺโชน ธมฺม
ปจฺจยา สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: โนสฺโชน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
สฺโชนฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ
ปจฺจยา สฺโชนา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ
ปจฺจยา สฺโชนา สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ สฺโชนฺจ
โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปจฺจยา สฺโชโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชนฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา
ทิฏิสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน กามราคสฺโชนฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ทิฏ ิสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
สฺโชนฺจ โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนสฺโชโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนสฺโชน เอก ขนฺธฺจ สฺโชเน
จ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
จกฺก สฺโชเน จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โนสฺโชนา ขนฺธา ฯ
สฺโชนฺจ โนสฺโชนฺจ ธมฺม ปจฺจยา สฺโชโน
จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนสฺโชน
เอก ขนฺธฺจ กามราคสฺโชนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ทิฏ ิสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
จกฺก กามราคสฺโชนฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา ทิฏิสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๔๒๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๔๒๖] นเหตุยา จตฺตาริ ฯ ยตฺถ ยตฺถ วตฺถุ ลพฺภติ ตตฺถ
ตตฺถ นินฺนาน กาตพฺพ ฯ นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเรป เทฺว คณนา จ นิสฺสยวาโร จ กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๔๒๗] สฺโชน ธมฺม สสฏโ สฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชน สสฏ ทิฏิสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน
เอว นว ปฺหา อรูปาเยว กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป เอว กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๒๘] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สฺโชนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน สฺโชนาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สฺโชนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชโน ธมฺโม
สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
สฺโชนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน สฺโชนานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจๆ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม
โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนสฺโชนา
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เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
[๔๒๙] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สฺโชเน อารพฺภ สฺโชนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล กาตพฺพ สฺโชเน อารพฺภ โนสฺโชนา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล กาตพฺพ สฺโชเน อารพฺภ สฺโชนา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม
โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ
ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อริยา
โนสฺโชเน ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ...
จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนสฺโชเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน โนสฺโชนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส โนสฺโชนา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
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อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนสฺโชเน ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพเฺ พ
... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนสฺโชเน ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ สฺโชนา จ สฺโชนสมฺปยุตฺตา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา
สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
อารพฺภเยว กาตพฺพา ฯ
[๔๓๐] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: สฺโชเน ครุ กตฺวา ...
ตีณิ ครุการมฺมณา ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล ... ตีณิ ฯ ติณฺณมฺป
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ กาตพฺพา วิภชิตพฺพา ตีณิป ฯ
สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: สฺโชเน จ
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สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ครุ กตฺวา ... ตีณิ ฯ
[๔๓๑] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สฺโชนา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สฺโชนาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ โนสฺโชโน
ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา โนสฺโชนา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ... ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โนสฺโชนา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สฺโชนาน ... เอว เทฺวป กาตพฺพา ฯ
สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๓๒] ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สฺโชนา
สฺโชนาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย เอว ตีณิป ฯ
โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
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อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ
ราค ฯเปฯ ปตฺถน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม
สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ
เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา
ฯเปฯ เสนาสน ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส
จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ
เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา
ฯเปฯ เสนาสน สฺโชนาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา
สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๔๓๓] โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
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ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุราชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ โนสฺโชนาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม
สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สฺโชนาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
สฺโชนา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ สฺโชนาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๓๔] สฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชโน
จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
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[๔๓๕] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๓๖] โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๓๗] สฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต: ฯ วิภชิตพฺพ ฯ
โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ วิภชิตพฺพ ฯ
โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ สฺโชนาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ สฺโชนาน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชโน จ
โนสฺโชโน จ ธมฺมา โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ วิภชิตพฺพ ฯ
[๔๓๘] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ สฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส
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ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม
โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนสฺโชโน
ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาตา: โนสฺโชนา ขนฺธา สมฺปยุตฺตกาน
สฺโชนาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ วตฺถุ สฺโชนาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนสฺโชโน
ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา: โนสฺโชนา ...
สงฺขิตฺต อาสวสทิส ฯ สฺโชโน จ โนสฺโชโน
จ ธมฺมา สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ อาสวสทิส ฯ สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ
ธมฺมา โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ วิภชิตพฺพ อาสวสทิส ฯ
สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ วิภชิตพฺพ อาสวสทิส ฯ
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[๔๓๙] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร
ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต
นว วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต
นว อวิคเต นว ฯ
[๔๔๐] สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม โนสฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนสฺโชโน
ธมฺโม สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺส จ
โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สฺโชโน จ โนสฺโชโน จ ธมฺมา
สฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชโน จ
โนสฺโชโน จ ธมฺมา โนสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชโน จ โนสฺโชโน
จ ธมฺมา สฺโชนสฺส จ โนสฺโชนสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๔๔๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๔๔๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... นมคฺเค จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต
จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๔๔๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว
อนุโลมมาติกา
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อวิคเต นว ฯ
สฺโชนทุก นิฏิต ฯ
_________________
สฺโชนิยทุกF
ปฏิจฺจวาโร
[๔๔๔] สฺโชนิย ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนิโย ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุกสทิส นินฺนานากรณ ฯ
สฺโชนิยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
สฺโชนสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๔๕] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตโฺ ต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชนสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
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จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต
เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
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เหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๔๔๖] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ ... เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: สฺโชนวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต โมห ปฏิจจฺ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๔๔๗] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: ตีณิ ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: เอก ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๔๔๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ฉ ปุเรชาเต ฉ อาเสวเน ฉ
กมฺเม นว วิปาเก เอก อาหาเร นว อินฺทฺริเย นว ฌาเน
นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ฉ วิปปฺ ยุตฺเต นว อตฺถิยา
นว นตฺถิยา ฉ วิคเต ฉ อวิคเต นว ฯ
[๔๔๙] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สฺโชนวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ... ยาว
อสฺสตฺตา ฯ
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[๔๕๐] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๔๕๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
จตฺตาริ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๔๕๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... วิปาเก เอก อาหาเร
ตีณิ มคฺเค เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๔๕๓] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ตีณิ ปฏิจฺจสทิส ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ยาว ปฏิสนฺธิ เอก มหาภูต: วตฺถุ ปจฺจยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 261

ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ
ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
สฺโชนสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
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จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๔๕๔] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ยาว ปฏิสนฺธิ วตฺถุ ปจฺจยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
อุทฺธจฺจสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อุทฺธจฺจสหคต
เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
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อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๔๕๕] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: ฯ อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๔๕๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๔๕๗] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สฺโชนวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ... ยาว
อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จ ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
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วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๕๘] นเหตุยา ฉ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๔๕๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
เอว กาตพฺพ ฯ
[๔๖๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ... สพฺพตฺถ ฉ วิปาเก
เอก อาหาเร ฉ มคฺเค ฉ อวิคเต ฉ ฯ
นิสฺสยวาโรป ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๔๖๑] สฺโชนสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม
สสฏโ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชนวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต
โมห สสฏา สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม สสฏโ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๖๒] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา เทฺว
อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ อวิคเต ฉ ฯ
[๔๖๓] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๖๔] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺตา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
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ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
สฺโชนสมฺปยุตฺตา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
สฺโชนสมฺปยุตฺตา เหตู สฺโชนสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๖๕] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ
อารพฺภ สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ
สฺโชนสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ
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โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ สฺโชนสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อารพฺภ อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา สฺโชนวิปฺปยุตฺเต ปหีเน
กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ
สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ... สฺโชนวิปฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสนฺติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณนฺติ เจโตปริยาเณน
สฺโชนวิปฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส รูปายตน ... โผฏพฺพายตน ...
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
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วุฏหิตฺวา ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... สฺโชนวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ
โมหฺจ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
จกฺขุ ... วตฺถุ ... สฺโชนวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
อารพฺภ สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล กาตพฺพ อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๖๖] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ราค ... ทิฏึ ... ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: สฺโชนสมฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
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สฺโชนสมฺปยุตฺตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตาธิปติ: สฺโชนสมฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ... อริยา มคฺคา ...
ผล ... นิพฺพาน ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: สฺโชนวิปฺปยุตฺตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ ต
ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปุพเฺ พ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... สฺโชนวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๔๖๗] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
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ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สฺโชนสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส
โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริโม ปุรโิ ม
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส อุทฺธจฺจสหคตสฺส
โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ... ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริโม ปุรโิ ม อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา สฺโชนสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปุริโม ปุริโม อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุทธฺ จฺจสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
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[๔๖๘] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สฺโชนสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา สฺโชนสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ กายิก สุข กายิก ทุกฺข
เสนาสน ... โมห อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน โมโห จ สทฺธาย ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 273

ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ
ปฺ กายิก สุข ฯเปฯ เสนาสน ... โมห อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน โมโห
ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธา ฯเปฯ ปฺา
กายิก สุข ฯเปฯ เสนาสน โมโห จ อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ สฺโชนสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
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สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๖๙] สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถปุ ุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ สฺโชนวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ สฺโชนสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ อุทฺธจฺจสหคตาน
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ขนฺธาน โมหสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๗๐] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตา อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๗๑] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อาวชฺชนาป วุฏานมฺป
นตฺถิ ฯ
[๔๗๒] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจตนา
สฺโชนสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สฺโชนสมฺปยุตฺตา
เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
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ปจฺจโย อุทฺธจฺจสหคตา เจตนา โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สฺโชนสมฺปยุตฺตา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย อุทฺธจฺจสหคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: สฺโชนวิปฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
นานาขณิกา: สฺโชนวิปฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๗๓] สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๔๗๔] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ สมฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ
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[๔๗๕] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ สฺโชนสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๗๖] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: สฺโชนสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา โมหสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
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ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... อุทฺธจฺจสหคโต เอโก
ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ สฺโชนสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห สมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ อุทฺธจฺจสหคตาน
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ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: สฺโชนสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ จ โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ โมโห จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ
โมหสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุทฺธจฺจสหคตาy
ขนฺธา จ โมโห จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ กพฬึกาโร
อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา:
สฺโชนสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
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จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ จ โมโห จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... สหชาโต: อุทฺธจฺจสหคโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน โมหสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... ฯ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๗๗] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ นว อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก อาหาเร
จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ
สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๔๗๘] สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
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สมฺปยุตฺโต ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนวิปปฺ ยุตฺโต
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
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สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส จ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๔๗๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ
[๔๘๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นสมนนฺตเร
ฉ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นมคฺเค ฉ
นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ฉ โนวิคเต ฉ ฯ
[๔๘๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา ปฺจ
อนุโลมปทานิ คณิตพฺพานิ ... อวิคเต นว ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_________________
สฺโชนสฺโชนิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๘๒] สฺโชนฺเจวสฺโชนิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชโนเจวสฺโชนิโยจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนิโยเจวโนจสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชเน ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
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สฺโชนฺเจวสฺโชนิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนิโยจ
สฺโชนิโยเจวโนจสฺโชโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชน
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป จกฺก ฯ
สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนิโยเจวโนจสฺโชโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว มหาภูตา ฯ สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนิโยจ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนิเยเจวโนจสฺโชเน ขนฺเธ
ปฏิจฺจ สฺโชนา ฯ สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน ธมฺม
ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนิโยจ สฺโชนิโยเจวโนจสฺโชโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สฺโชนา จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนิยฺจ
สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนิโยจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชนฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน จกฺก ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนิยฺจ
สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชนิโยเจวโนจสฺโชโน
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน
เอก ขนฺธฺจ สฺโชเน จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนิยฺจ
สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชโนเจวสฺโชนิโยจ สฺโชนิโยเจวโนจสฺโชโน จ
ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนิยฺเจวโนจสฺโชน
เอก ขนฺธฺจ กามราคสฺโชนฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ทิฏิสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก
พนฺธิตพฺพ ฯ สฺโชนโคจฺฉเก ปมทุกสทิส เอว อิมมฺป ทุก
วิตฺถาเรตพฺพ นินฺนานากรณ เปตฺวา โลกุตฺตร ฯ
สฺโชนสฺโชนิยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
สฺโชนสฺโชนสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๘๓] สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน ฯ
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชเน ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
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ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: กามราคสฺโชน ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน
ธมฺม
ปฏิจฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชนสมฺปยุตฺเตเจวโนจสฺโชเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ สฺโชนา ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจว*สฺโชนสมฺปยุตฺโตจ สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา สฺโชนา
จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชนฺจ
ธมฺม
ปฏิจฺจ
สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
กามราคสฺโชนฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ทิฏิสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน จกฺก ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชนฺจ
ธมฺม
ปฏิจฺจ
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สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:h
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน
เอก
ขนฺธฺจฌ
สฺโชเน จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชนฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชน เอก ขนฺธฺจ กามราคสฺโชนฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ทิฏิสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน
เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก ฯ
[๔๘๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว กมฺเม นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๔๘๕] สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสฺโชน ปฏิจฺจ อวิชฺชาสฺโชน ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว*โนจสฺโชน ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สฺโชนฺเจวสฺโชน*สมฺปยุตฺตฺจ สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจวโนจสฺโชนฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสฺโชนฺจ สมฺปยุตตฺ เก จ ขนฺเธ
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ปฏิจฺจ อวิชฺชาสฺโชน ฯ
[๔๘๖] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺโพ ปจฺจยวาโรป
นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๘๗] สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: กามราคสฺโชน ทิฏิสฺโชนสฺส อวิชชฺ าสฺโชนสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺก ฯ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย:
สฺโชนาเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตาจ
เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สฺโชโนเจว*สฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ
สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจสฺโชนสฺส
จ
ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: กามราคสฺโชน ทิฏิสฺโชนสฺส อวิชฺชาสฺโชนสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๘๘] สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สฺโชเน อารพฺภ สฺโชนา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ มูล
กาตพฺพ สฺโชเน อารพฺภ สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนาจ
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ สฺโชเน อารพฺภ สฺโชนา
สฺโชนสมฺปยุตฺตาจ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจว*โนจสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจสฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺเตเจวโนจสฺโชเน
ขนฺเธ
อารพฺภ
สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนา
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน
ธมฺโม สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺเตเจวโนจสฺโชเน
ขนฺเธ อารพฺภ สฺโชนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน ธมฺโม สฺโชนสฺสเจวสฺโชน*สมฺปยุตฺตสฺส สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจสฺโชนสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สฺโชนสมฺปยุตฺเตเจว
โนจสฺโชเน ขนฺเธ อารพฺภ สฺโชนา จ สฺโชนสมฺปยุตฺตา
จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ
สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน จ ธมฺมา สฺโชนสฺสเจวสฺโชน*สมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ
[๔๘๙] สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
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สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ตีณิ ฯ สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน
ธมฺโม สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจสฺโชนสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
ตีณิ อิมาสุ ตีสุป ปฺหาสุ อารมฺมณาธิปติป สหชาตาธิปติป
กาตพฺพา ฯ สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจว*โนจสฺโชโนจ ธมฺมา สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: ตีณิ ฯ
[๔๙๐] สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว นินฺนานากรณ วิภชนา นตฺถิ อารมฺมณสทิสา ฯ
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อารมฺมณนเยน
กาตพฺพา ฯ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๙๑] สฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจสฺโชโน ธมฺโม
สฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจสฺโชนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
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มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๙๒] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน นว กมฺเม
ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค
นว สมฺปยุตเฺ ต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๔๙๓] สฺโชโนเจวสฺโชนสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
สฺโชนสฺสเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ เอว นว ปฺหา กาตพฺพา ตีสุเยว
ปเทสุ ปริวตฺเตตพฺพา นานาขณิกา นตฺถิ ฯ
[๔๙๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๔๙๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ...
นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า
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ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๔๙๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว
อนุโลมปทานิ กาตพฺพานิ ... อวิคเต นว ฯ
สฺโชนสฺโชนสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
________________________
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๙๗] สฺโชนวิปฺปยุตฺต สฺโชนิย ธมฺม ปฏิจจฺ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต สฺโชนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชนวิปฺปยุตฺต สฺโชนิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา
มหาภูตา ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต อสฺโชนิย ธมฺม ปฏิจฺจ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต อสฺโชนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สฺโชนวิปฺปยุตฺต อสฺโชนิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สฺโชนวิปฺปยุตฺต อสฺโชนิย ธมฺม ... ฯ เทฺวพ
ปฺหา กาตพฺพา ฯ อิม ทุก จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุกสทิส
นินฺนานากรณ ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
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คนฺถทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๙๘] คนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถ ปฏิจฺจ อภิชฺฌา กายคนฺโถ
อภิชฺฌา กายคนฺถ ปฏิจฺจ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวส
กายคนฺถ ปฏิจฺจ อภิชฺฌา กายคนฺโถ อภิชฌ
ฺ า กายคนฺถ
ปฏิจฺจ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ คนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺเถ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ คนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถ ปฏิจฺจ
อภิชฺฌา กายคนฺโถ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
จกฺก ฯ โนคนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนคนฺถ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ โนคนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ
คนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺเถ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
คนฺถา ฯ โนคนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺถ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
คนฺถา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถฺจ
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โนคนฺถฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อภิชฺฌา
กายคนฺโถ จกฺก ฯ คนฺถฺจ โนคนฺถฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ
ธมฺโม อุปฺปชฺชต เหตุปจฺจยา: โนคนฺถ เอก ขนฺธฺจ คนฺเถ จ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
คนฺถฺจ โนคนฺถฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺถ เอก ขนฺธฺจ สีลพฺพตปรามาส
กายคนฺถฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อารมฺมณปจฺจยา ... อวิคตปจฺจยา: ฯ
[๔๙๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๕๐๐] โนคนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนคนฺถ เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕๐๑] คนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: คนฺเถ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โนคนฺถ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
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โนคนฺเถ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ คนฺถฺจ โนคนฺถฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนคนฺโถ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: คนฺเถ จ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอธิปติปจฺจยา:
นว ฯ นอนนฺตรปจฺจยา: ตีณิ ฯ นสมนนฺตรปจฺจยา: ตีณิ ฯ
นอฺมฺปจฺจยา: ตีณิ ฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๕๐๒] คนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป อิทสจฺจาภินิเวส กายคนฺถ ปฏิจฺจ อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ
อภิชฺฌา กายคนฺถ ปฏิจฺจ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ
อรูเป สีลพฺพตปรามาโส นตฺถิ เอว นว ปฺหา กาตพฺพา ฯ
นปจฺฉาชาตปจฺจยา: นว ฯ นอาเสวนปจฺจยา: นว ฯ นกมฺมปจฺจยา:
ตีณิ ฯ นวิปากปจฺจยา: นว ฯ นอาหารปจฺจยา: เอก ฯ นอินฺทฺริยปจฺจยา:
เอก ฯ นฌานปจฺจยา: เอก ฯ นมคฺคปจฺจยา: เอก ฯ
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: ตีณิ ฯ นวิปฺปยุตตฺ ปจฺจยา: นว ฯ โนนตฺถิปจฺจยา:
ตีณิ ฯ โนวิคตปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๕๐๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
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ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๐๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
เอว คเณตพฺพ ฯ
[๕๐๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
อวิคเต เอก ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๕๐๖] คนฺถ ธมฺม ปจฺจยา คนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนคนฺถ ธมฺม ปจฺจยา โนคนฺโถ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺถ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ...
วตฺถุ ปจฺจยา โนคนฺถา ขนฺธา ฯ โนคนฺถ ธมฺม ปจฺจยา คนฺโถ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺเถ ขนฺเธ ปจฺจยา คนฺถา
วตฺถุ ปจฺจยา คนฺถา ฯ โนคนฺถ ธมฺม ปจฺจยา คนฺโถ จ โนคนฺโถ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺถ เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา คนฺถา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
คนฺถฺจ โนคนฺถฺจ ธมฺม ปจฺจยา คนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
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ปจฺจยา อภิชฺฌา กายคนฺโถ จกฺก สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา อภิชฺฌา กายคนฺโถ จกฺก ฯ คนฺถฺจ โนคนฺถฺจ
ธมฺม ปจฺจยา โนคนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนคนฺถ เอก ขนฺธฺจ คนฺเถ จ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... คนฺเถ จ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา โนคนฺถา
ขนฺธา ฯ คนฺถฺจ โนคนฺถฺจ ธมฺม ปจฺจยา คนฺโถ จ โนคนฺโถ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนคนฺถ เอก ขนฺธฺจ
สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา อภิชฺฌา กายคนฺโถ
จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก
สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา อภิชฺฌา กายคนฺโถ
จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ จกฺก ฯ
[๕๐๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อวิคเต นว ฯ
[๕๐๘] โนคนฺถ ธมฺม ปจฺจยา โนคนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนคนฺถ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณกายายตน ปจฺจยา
กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา โนคนฺถา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๕๐๙] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
เอว คเณตพฺพ ฯ
[๕๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อวิคเต เอก ฯ
นิสฺสยวาโรป ปจฺจยวารสทิโสว ฯ สสฏวาโรป
สมฺปยุตตฺ วาโรป นว ปฺหา กาตพฺพา รูป นตฺถิ ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๑๒] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
คนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน คนฺถาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ
ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน คนฺถานฺจ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนคนฺถา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนคนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน คนฺถาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนคนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน คนฺถานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถา จ โนคนฺถา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน
คนฺถาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา
โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถา จ โนคนฺถา จ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถา จ โนคนฺถา จ เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน คนฺถานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๑๓] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: คนฺเถ อารพฺภ คนฺถา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ
คนฺเถ อารพฺภ โนคนฺถา ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ
คนฺเถ อารพฺภ คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
โนคนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ
ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
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อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา โนคนฺเถ ปหีเน
กิเลเส ... วิกขฺ มฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... วตฺถุ
โนคนฺเถ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
โนคนฺถจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตนกายวิฺาณสฺส โนคนฺถา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏ หิตฺวา
ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนคนฺเถ ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนคนฺเถ ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถา จ
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สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ
ธมฺมา คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
อารพฺภ กาตพฺพา ฯ
[๕๑๔] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ อารมฺมณสทิสา ครุการมฺมณา กาตพฺพา ฯ
โนคนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ...(
อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา ... ผล ...
นิพฺพาน ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนคนฺเถ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
โนคนฺถาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพเฺ พ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนคนฺเถ ขนฺเธ ครุ กตฺวา ต อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: โนคนฺถาธิปติ คนฺถาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ...
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โนคนฺเถ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
โนคนฺถาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน คนฺถานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ
ธมฺมา คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
ตีณิ ฯ
[๕๑๕] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา คนฺถา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน คนฺถาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา คนฺถา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน โนคนฺถาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย คนฺถา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ
โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา๔
คนฺถา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน คนฺถาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ เทฺว อาวชฺชนา กาตพฺพา ปโม
นตฺถิ ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ เอกมฺป วุฏาน กาตพฺพ มชฺเฌ ฯ
คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย:
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นว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๕๑๖] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: คนฺถา คนฺถาน ... ตีณิ ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสสฺ าย ทาน เทติ
ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม
คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน
อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสสฺ าย ปาณ หนติ
ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน คนฺถาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
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ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ
โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ตีณิ อารมฺมณนเยน กาตพฺพา ฯ
[๕๑๗] โนคนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ โนคนฺถาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
คนฺถาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ
โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ คนฺถาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๕๑๘] โนคนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนคนฺถา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนคนฺถา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม
คนฺถสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โนคนฺถา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม
คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โนคนฺถา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน คนฺถานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๕๑๙] คนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม
โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
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ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต วตฺถุ คนฺถาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ คนฺถาน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ
โนคนฺโถ จ ธมฺมา โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๒๐] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ คนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: คนฺถา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: คนฺถา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาตา: โนคนฺถา ขนฺธา คนฺถาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ วตฺถุ คนฺถาน อตฺถปิ จฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: โนคนฺโถ
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน คนฺถานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ วตฺถุ คนฺถาน สมฺปยุตตฺ กานฺจ ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อภิชฺฌา กายคนฺถสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺก ฯ สหชาโต: สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ จ วตฺถุ จ อภิชฺฌา กายคนฺถสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺก ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา โนคนฺถสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต: โนคนฺโถ เอโก ขนฺโธ จ
คนฺถา จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺเธ ... สหชาตา: คนฺถา จ วตฺถุ จ
โนคนฺถาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา: คนฺถา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: คนฺถา จ
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กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตา: คนฺถา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
โนคนฺโถ เอโก ขนฺโธ จ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อภิชฺฌา กายคนฺถสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺก ฯ สหชาโต: สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ
จ วตฺถุ จ อภิชฺฌา กายคนฺถสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺก ฯ
[๕๒๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว อุปนิสฺสเย
นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน นว
กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ
ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๕๒๒] คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ คนฺโถ ธมฺโม โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม
โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนคนฺโถ
ธมฺโม คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺส จ โนคนฺถสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺโถ จ
โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺโถ จ
โนคนฺโถ จ ธมฺมา โนคนฺถสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ คนฺโถ จ โนคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺส จ
โนคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๒๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๕๒๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นสมนนฺตเร
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นว นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย นว สพฺพตฺถ นว นมคฺเค
นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
[๕๒๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว อนุโลมปทานิ
ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิ ... อวิคเต นว ฯ
คนฺถทุก นิฏ ิต ฯ
_________________
คนฺถนิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๒๖] คนฺถนิย ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: คนฺถนิย เอก ขนฺธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา จูฬนฺตรทุเก
โลกิยทุก เอว วิภชิตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
คนฺถนิยทุก นิฏิต ฯ
__________________
คนฺถสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๒๗] คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ
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ปฏิจฺจ โลโภ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ ปฏิฆ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
คนฺถสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โลโภ จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
ปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
คนฺถวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิฆ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิฆ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิฆ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
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ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ ปฏิฆฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ
คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ ปฏิฆฺจ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ
โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ ปฏิฆฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๕๒๘] คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ โลโภ โทมนสฺสสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ ปฏิฆ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต
จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 312

ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา โลโภ จ เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปฏิฆฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
คนฺถวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ คนฺถวิปปฺ ยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
โลภ ปฏิจจฺ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิฆ ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ ปฏิฆฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๒๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา นว อนนฺตเร
ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย ฉ ปุเรชาเต ฉ อาเสวเน ฉ กมฺเม นว
วิปาเก เอก อาหาเร นว อินฺทรฺ ิเย นว ฌาเน นว มคฺเค
นว สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา
ฉ วิคเต ฉ อวิคเต นว ฯ
[๕๓๐] คนฺถวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก คนฺถวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕๓๑] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต สตฺต ฯ นปุเรชาเต วิภชนฺเตน อรูป
ปม กาตพฺพ รูป ยตฺถ ลพฺภติ ปจฺฉา กาตพฺพ ปฏิฆฺจ
อรูเป นตฺถิ ฯ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๓๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
เอว คเณตพฺพ สงฺขิตฺต ... โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๓๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อวิคเต เอก ฯ
สหชาตวาโรป เอว กาตพฺโพ ฯ
ปจฺจยวาโร
[๕๓๔] คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
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คนฺถวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ขนฺเธ
ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ... วตฺถุ
ปจฺจยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา
คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ปฏิฆ ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปปฺ ยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา คนฺถสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
โลภ ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิฆ
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วตฺถุ ปจฺจยา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ โลโภ จ วตฺถุ ปจฺจยา โทมนสฺสสหคตา
ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ โลภฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิฆฺจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
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คนฺถสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ ปฏิฆฺจ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา โลโภ โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ปฏิฆ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
คนฺถสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... คนฺถสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก
ขนฺธฺจ โลภฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ ปฏิฆฺจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
โลโภ จ เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ปฏิฆฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๓๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก อาหาเร นว
อวิคเต นว ฯ
[๕๓๖] คนฺถวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก คนฺถวิปฺปยุตฺต ... อเหตุกปฏิสนฺธิ
ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา คนฺถวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๓๗] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต
สตฺต นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก
นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถยิ า
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๓๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
เอว คเณตพฺพ ฯ
[๕๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อวิคเต เอก ฯ
นิสฺสยวาโรป ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๕๔๐] คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ โลโภ โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ สสฏ
ปฏิฆ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา โลโภ จ เทฺว
ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
ปฏิฆฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถวิปฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺต
ธมฺม สสฏโ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิฆ สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม สสฏโ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... โทมนสฺสสหคต เอก
ขนฺธฺจ ปฏิฆฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๔๑] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา ฉ สพฺพตฺถ ฉ
วิปาเก เอก อาหาเร ฉ อวิคเต ฉ ฯ
[๕๔๒] คนฺถวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก คนฺถวิปฺปยุตฺต ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๔๓] นเหตุยา เอก นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
[๕๔๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ... นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต
ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
[๕๔๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
อวิคเต เอก ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๔๖] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺตา เหตู จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต
เหตุ โลภสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย โทมนสฺสสหคโต เหตุ ปฏิฆสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส
จ คนฺถวิปปฺ ยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
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คนฺถสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต เหตุ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคโต เหตุ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: คนฺถวิปฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต
โลโภ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิฆ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิฆ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิฆ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลกสหคโต เหตุ จ โลโภ จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 320

ปจฺจโย โทมนสฺสสหคโต เหตุ จ ปฏิฆฺจ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต เหตุ จ โลโภ จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคโต เหตุ จ ปฏิฆฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต
เหตุ จ โลโภ จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจh
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคโต เหตุ จ ปฏิฆฺจ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๔๗] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ คนฺถสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตีสุป มูลา ปุจฺฉิตพฺพา ฯ คนฺถสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อารพฺภ คนฺถวิปปฺ ยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อารพฺภ ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ
โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ...

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 321

ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา คนฺถวิปฺปยุตฺเต ปหีเน กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ
กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ... คนฺถวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ
โลภฺจ ปฏิฆฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน คนฺถวิปฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน(
ปจฺจโย คนฺถวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ คนฺถสมฺปยุตฺโต ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ ... โทมนสฺส
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อุปฺปชฺชติ ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุ ...
วตฺถุ ... คนฺถวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ปฏิฆฺจ อารพฺภ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตาฅ
ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ
โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ ปฏิฆฺจ อารพฺภ คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต
ขนฺเธ จ โลภฺจ โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ ปฏิฆฺจ อารพฺภ
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ โทมนสฺสสหคเต ขนฺเธ จ
ปฏิฆฺจ อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ
โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๕๔๘] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: คนฺถสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา คนฺถสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: คนฺถสมฺปยุตฺตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: คนฺถสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ครุ กตฺวา ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: คนฺถสมฺปยุตฺตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาธิปติ
โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
โทมนสฺสสหคตาธิปติ ปฏิฆสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส
จ คนฺถวิปปฺ ยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: คนฺถสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจณ
ิ ฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
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นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ...
วตฺถุ ... คนฺถวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา คนฺถวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
คนฺถวิปฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... คนฺถวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ
โลภฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา คนฺถสมฺปยุตฺโต
ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: จกฺขุ ... วตฺถุ ... คนฺถวิปฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตโต จ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต
ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ
ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ อุปฺปชฺชติ ฯ มูล ปุจฉฺ ิตพฺพฎ
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ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
[๕๔๙] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน คนฺถสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปุริมา ปุริมา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ทิฏคตวิปฺปยุตฺตสฺส โลภสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ปฏิฆสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย คนฺถสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุจฺฉิตพฺพ ปุริมา ปุรมิ า ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา โทมนสฺสสหคตา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน
ปฏิฆสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริโม
ปุริโม ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส
โลภสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย
ปุริม
ปุริม โทมนสฺสสหคต ปฏิฆ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ปฏิฆสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา
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ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน คนฺถวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรโิ ม ปุริโม ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺโต
โลโภ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริม ปุริม ปฏิฆ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
คนฺถสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรโิ ม ปุริโม ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺโต
โลโภ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริม ปุริม ปฏิฆ ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ
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ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปุริมา ปุริมา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตสฺส
โลภสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา
โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
ปฏิฆสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปุรมิ า
ปุริมา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน โลภสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา โทมนสฺสสหคตา
ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน
ปฏิฆสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๕๕๐] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
คนฺถสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
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ปุจฺฉิตฺตพฺพ ตีณิป อุปนิสฺสยา คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา คนฺถวิปฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
ตีณิป อุปนิสฺสยา คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย
โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ สีล ... ฯเปฯ
ปฺ ราค โทส โมห มาน ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข
อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
ปฺา ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ
ราค ฯเปฯ มาน ปตฺถน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ราคสฺส
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โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สทฺธ
อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ ราค โทส
โมห มาน ปตฺถน กายิก สุข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ ปฺา ราโค
โทโส โมโห มาโน ปตฺถนา เสนาสน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน
ปฏิฆสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ
คนฺถสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุจฺฉิตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ
โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส โลภสฺส จ ปฏิฆสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ
โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน
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ปฏิฆสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๑] คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ
วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
คนฺถวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส โลภสฺส จ
ปฏิฆสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถสมฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถปุ ุเรชาต: วตฺถุ
คนฺถสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๕๒] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ คนฺถวิปปฺ ยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ
ปฏิฆฺจ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๓] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรสทิส อาวชฺชนาป วุฏานมฺป
นตฺถิ ฯ
[๕๕๔] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: คนฺถสมฺปยุตฺตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา เจตนา
โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
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โทมนสฺสสหคตา เจตนา ปฏิฆสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: คนฺถสมฺปยุตฺตา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน
ปฏิฆสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: คนฺถวิปฺปยุตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: คนฺถวิปฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๕] คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๕๕๖] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ มคฺคปจฺจเยน
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ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ สมฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ
[๕๕๗] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต
วิภชิตพฺพ ฯ คนฺถวิปปฺ ยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปปฺ ยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ คนฺถสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ
ปฏิฆฺจ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๘] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต วิภชิตพฺพ ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส
จ คนฺถวิปปฺ ยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต วิภชิตพฺพ ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคต ปฏิฆ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถสมฺปยุตฺโต ราโค ... ทิฏ ิ ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ คนฺถสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิฆ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ
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ปฏิฆฺจ อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ โทมนสฺสสหคตาน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: คนฺถสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณณ
ฺ นฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาโต: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ โลโภ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... โทมนสฺสสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
ปฏิฆฺจ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตา:
โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ ปฏิฆฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ วตฺถุ จ
โลภสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ
วตฺถุ จ ปฏิฆสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ โทมนสฺสสหคตา ขนฺธา จ
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ปฏิฆฺจ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปจฺฉาชาตา: คนฺถสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: คนฺถสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ โลโภ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
สหชาโต: โทมนสฺสสหคโต เอโก ขนฺโธ จ ปฏิฆฺจ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... สหชาโต: ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โลภสฺส จ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา: สหชาโต: โทมนสฺสสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ปฏิฆสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ
[๕๕๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก อาหาเร
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จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ
สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๕๖๐] คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต ธมฺโมป
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺถวิปปฺ ยุตฺโต ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส
จ คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโต
จ คนฺถวิปปฺ ยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺโต จ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส จ
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๖๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๕๖๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว
สงฺขิตฺต ... นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ ตีณิ นนิสฺสเย นว
นอุปนิสฺสเย นว สงฺขิตฺต ... นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
[๕๖๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_______________________
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คนฺถ คนฺถนิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๖๔] คนฺถฺเจวคนฺถนิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถเจวคนฺถนิโยจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถ
ปฏิจฺจ อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ อภิชฺฌา กายคนฺถ ปฏิจฺจ สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวส กายคนฺถ ปฏิจฺจ อภิชฺฌา กายคนฺโถ
อภิชฺฌา กายคนฺถ ปฏิจฺจ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ
คนฺถฺเจวคนฺถนิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺเถ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ คนฺถฺเจวคนฺถนิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถเจวคนฺถนิโยจ
คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ฯ
ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป คนฺถทุกสทิสา นินฺนานากรณา ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๖๕] คนฺโถเจวคนฺถนิโยจ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถนิยสฺสจ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
คนฺถาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เอว นว ปฺหา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๕๖๖] คนฺโถเจวคนฺถนิโยจ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถนิยสฺสจ
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺเถ อารพฺภ คนฺถา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ คนฺเถ อารพฺภ คนฺถนิยาเจวโนจคนฺถา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ คนฺเถ อารพฺภ
คนฺถา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ
ธมฺโม คนฺถนิยสฺสเจวโนจคนฺถสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌาน ... อริยา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ
โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
คนฺถนิเยเจวโนจคนฺเถ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ
สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถนิยสฺสจ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ ...
วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... คนฺถนิเยเจวโนจคนฺเถ
ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถนิยสฺสจ
คนฺถนิยสฺสเจวโนจคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏ หิตฺวา ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
คนฺถนิเยเจวโนจคนฺเถ ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ คนฺถา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว อิตเรป ตีณิ
วิตฺถาเรตพฺพา อารพฺภ กาตพฺพา ฯ
อิมมฺหิ ทุเก โลกุตตฺ ร นตฺถิ คนฺถทุกสทิส นินฺนานากรณ
คนฺถนิยนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ มคฺเค นว ปฺหา กาตพฺพา ฯ
คนฺถคนฺถนิยทุก นิฏิต ฯ
_________________
คนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๖๗] คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถเจว*คนฺถสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สีลพฺพตปรามาส
กายคนฺถ ปฏิจฺจ อภิชฺฌา กายคนฺโถ อภิชฺฌา กายคนฺถ ปฏิจฺจ
สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวส กายคนฺถ ปฏิจฺจ
อภิชฺฌา กายคนฺโถ อภิชฌ
ฺ า กายคนฺถ ปฏิจฺจ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ
คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺเถ ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ จ ธมฺมา
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถ ปฏิจฺจ อภิชฺฌา
กายคนฺโถ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จกฺก ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ
ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ
ธมฺม ปฏิจจฺ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺเตเจวโนจคนฺเถ ขนฺเธ ปฏิจฺจ คนฺถา ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ
คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา คนฺถา จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ
คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺเถ จ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ คนฺถา ฯ คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ
คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ
เอก ขนฺธฺจ คนฺเถ จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจวโนจคนฺถ
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เอก ขนฺธฺจ สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
อภิชฺฌา กายคนฺโถ จ เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๖๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
กมฺเม นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๕๖๙] คนฺถฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อิธ นเหตุปจฺจโย นตฺถิ ฯ
[๕๗๐] นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจจฺ วารสทิสา ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๗๑] คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน คนฺถาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส
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จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ
เหตู
สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน
คนฺถานฺจ
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน คนฺถาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ
คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
คนฺถานฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ
คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ
คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน คนฺถาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจว
โนจคนฺโถ จ ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ คนฺถสมฺปยุตฺตา*เจวโนจคนฺถา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ จ ธมฺมา
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คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ
คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน คนฺถานฺจ
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๒] คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺเถ
อารพฺภ คนฺถา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ คนฺเถ อารพฺภ
คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ คนฺเถ
อารพฺภ คนฺถา จ คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺโตเจวโนจคนฺโถ ธมฺโม คนฺถสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจคนฺถสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: คนฺถสมฺปยุตฺเตเจวโนจคนฺเถ
ขนฺเธ อารพฺภ คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล กาตพฺพ คนฺถสมฺปยุตฺเตเจวโนจคนฺเถ ขนฺเธ อารพฺภ คนฺถา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ คนฺถสมฺปยุตฺเตเจวโนจคนฺเถ ขนฺเธ
อารพฺภ คนฺถา จ คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว
อิตเรป ตีณิ ปฺหา กาตพฺพา ฯ อารมฺมณสทิสาเยว อธิปติยาป
อนนฺตเรป อุปนิสฺสเยป ฯ วิภงฺโค นตฺถิ ฯ
[๕๗๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน นว กมฺเม
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ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค
นว สมฺปยุตเฺ ต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
อรูปเยว ปจฺจย ฯ เอเกกสฺส ตีณิ ตีณิ กาตพฺพา ฯ
อารมฺมณฺจ สหชาตฺจ อุปนิสฺสยฺจ นวสุป ปริวตฺเตตพฺพ ฯ
เอว ปฺหาวาเรป สพฺพ กาตพฺพ ฯ
คนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_____________________________
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๗๔] คนฺถวิปฺปยุตฺต คนฺถนิย ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
คนฺถนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: คนฺถวิปฺปยุตฺต คนฺถนิย
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก มหาภูต ... ฯเปฯ ยถา จูฬนฺตรทุเก
โลกิยทุก เอว วิตฺถาเรตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
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โอฆโยคโคจฺฉกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๗๕] โอฆ ธมฺม ปฏิจฺจ ... โยค ธมฺม ปฏิจฺจ โยโค
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺวป โคจฺฉกา อาสวโคจฺฉกสทิสา
นินฺนานากรณา ฯ
โอฆโยคโคจฺฉกทุก นิฏิต ฯ
_______________________
นีวรณทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๗๖] นีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติถ
เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ
พฺยาปาทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ
พฺยาปาทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
กุกฺกุจฺจนีวรณอวิชฺชานีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจนีวรณ
กุกฺกุจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ ปฏิจจฺ
อุทฺธจฺจนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ ปฏิจฺจ อวิชชฺ านีวรณ ฯ นีวรณ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรเณ
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ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ นีวรณ
ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป จกฺก ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ นีวรณา ฯ
โนนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
นีวรณา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นีวรณฺจ
โนนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ถีนมิทธฺ นีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ จกฺก ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรณ
เอก ขนฺธฺจ นีวรณฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ จ
โนนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรณ เอก
ขนฺธฺจ กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ถีนมิทธฺ นีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๕๗๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก
อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๕๗๘] นีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉานีวรณ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
ปฏิจฺจ อวิชชฺ านีวรณ ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนนีวรณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ
นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉานีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจจฺ อวิชชฺ านีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ ฯ
[๕๗๙] นีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: นีวรเณ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
โนนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
โนนีวรเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ยาว
อสฺสตฺตา ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: นีวรเณ จ สมฺปยุตฺตเก จ
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ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอธิปติปจฺจยา:
นอนนฺตรปจฺจยา: นสมนนฺตรปจฺจยา: นอฺมฺปจฺจยา:
นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๕๘๐] นีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรณ อรูเป กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรณ อรูเป วิจิกิจฺฉานีวรณ ปฏิจฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรณ อรูเป อุทฺธจฺจนีวรณ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ
นีวรณ ฯ นีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป นีวรเณ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
นีวรเณ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อวเสสา ปฺหา สพฺเพป
วิตฺถาเรตพฺพา อรูป ปม กาตพฺพ รูป ปจฺฉา ยถา ลพฺภติ ฯ
นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป โนนีวรเณ ขนฺเธ จ กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ
ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ จกฺก ฯ นีวรณฺจ
โนนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนนีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป โนนีวรณ เอก ขนฺธฺจ นีวรเณ จ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... นีวรเณ จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป นีวรเณ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ จ
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โนนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
โนนีวรณ เอก ขนฺธฺจ กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๘๑] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
นว นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๘๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๘๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... มคฺเค ตีณิ
อวิคเต จตฺตาริ ฯ
สหชาตวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ
ปจฺจยวาโร
[๕๘๔] นีวรณ ธมฺม ปจฺจยา นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปจฺจยา โนนีวรโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรณ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ
ปจฺจยา โนนีวรณา ขนฺธา ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปจฺจยา นีวรโณ
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนนีวรเณ ขนฺเธ ปจฺจยา
นีวรณา วตฺถุ ปจฺจยา นีวรณา ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปจฺจยา
นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
โนนีวรณ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา นีวรณา จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา นีวรณา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ ธมฺม ปจฺจยา
นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ จกฺก กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ถีนมิทฺธนีวรณ อวิชฺชานีวรณ จกฺก ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ
ธมฺม ปจฺจยา โนนีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนนีวรณ เอก ขนฺธฺจ นีวรเณ จ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... นีวรเณ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา นีวรเณ จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป นีวรเณ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ ธมฺม ปจฺจยา
นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
โนนีวรณ เอก ขนฺธฺจ กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรณ เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก
กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ถีนมิทธฺ นีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
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อวิชฺชานีวรณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๘๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๕๘๖] นีวรณ ธมฺม ปจฺจยา นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉานีวรณ ปจฺจยา อวิชฺชานีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณ ปจฺจยา อวิชฺชานีวรณ ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปจฺจยา
โนนีวรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนนีวรณ
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ยาว อสฺสตฺตา วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา โนนีวรณา
ขนฺธา ฯ โนนีวรณ ธมฺม ปจฺจยา นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
อวิชฺชานีวรณ วตฺถุ ปจฺจยา อวิชฺชานีวรณ ฯ นีวรณฺจ โนนีวรณฺจ
ธมฺม ปจฺจยา นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉานีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา อวิชชฺ านีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก ขนฺเธ จ ปจฺจยา อวิชชฺ านีวรณ
วิจิกิจฺฉานีวรณฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา อวิชชฺ านีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา อวิชฺชานีวรณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๘๗] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
นว นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
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นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๘๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อนนฺตเร จตฺตาริ
สมนนฺตเร จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ อวิคเต จตฺตาริ ฯ
สสฏวาโร
[๕๙๐] นีวรณ ธมฺม สสฏโ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณ สสฏ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ จกฺก สพฺพ นีวรณ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
[๕๙๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๕๙๒] นีวรณ ธมฺม สสฏโ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉานีวรณ สสฏ อวิชฺชานีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
สสฏ อวิชฺชานีวรณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๙๓] นเหตุยา จตฺตาริ นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวปาเก
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๕๙๔] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: นีวรณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน นีวรณาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย นีวรณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส จ
โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน นีวรณานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนนีวรณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๕๙๕] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: นีวรเณ อารพฺภ นีวรณา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
นีวรเณ อารพฺภ โนนีวรณา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
นีวรเณ อารพฺภ นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
โนนีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ ต
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ... ผล ... นิพพฺ าน ... นิพพฺ าน โคตฺรภุสฺส
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โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา โนนีวรเณ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ...
ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... จกฺขุ ... วตฺถุ โนนีวรเณ ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน โนนีวรณจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตนกายวิฺาณสฺส โนนีวรณา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนนีวรเณ ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ...
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส จ โนนีวรณสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... จกฺขุ ...
วตฺถุ ... โนนีวรเณ ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ นีวรณา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ
ธมฺมา นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
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อารพฺภ กาตพฺพา ฯ
[๕๙๖] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: นีวรเณ ครุ กตฺวา นีวรณา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตีณิ อารมฺมณสทิส ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม
โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ... ผล ... นิพฺพาน ...
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนนีวรเณ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: โนนีวรณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม
นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนนีวรเณ ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนนีวรณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน นีวรณาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส จ
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โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนนีวรเณ ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา นีวรณา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนนีวรณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน นีวรณานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ
ธมฺมา นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
ตีณิ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๕๙๗] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา นีวรณา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นีวรณาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฉฺ ิตพฺพ ปุริมา ปุริมา นีวรณา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนนีวรณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
นีวรณา วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
ปุริมา ปุริมา นีวรณา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นีวรณาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม
โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
โนนีวรณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนนีวรณาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ
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ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ ปุริมา ปุริมา โนนีวรณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
นีวรณาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา นีวรณาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุริมา ปุรมิ า โนนีวรณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน นีวรณาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา นีวรณาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา นีวรณสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา นีวรณา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นีวรณาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูลานิ ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ ปุริมา ปุริมา
นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนนีวรณาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา
จ ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุริมา
ปุริมา นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
นีวรณานฺจ สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย:
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๙๘] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: นีวรณานิ ตีณิ ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม
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โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสสฺ าย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฌาน อุปฺปาเทติ
วิปสฺสน ... มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ ปฺ ... ราค โทส โมห มาน
ทิฏึ ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกขฺ  ... เสนาสน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย
ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ราคสฺส ฯเปฯ
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม
นีวรณสฺส จ โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ
ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน นีวรณานฺจ สมฺปยุตฺตกานฺจ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 361

ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ
ธมฺมา นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา นีวรณาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ
[๕๙๙] โนนีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
ตีณิ ฯ ปุเรชาต อารมฺมณสทิส กุสลากุสลสฺส วิภชิตพฺพ ฯ
[๖๐๐] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๐๑] โนนีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนนีวรณา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนนีวรณา เจตนา วิปากาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ
ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ โนนีวรณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน นีวรณาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนนีวรณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน นีวรณานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
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[๖๐๒] โนนีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินทฺ ฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย:
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๐๓] นีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ เอว อวเสสา จตฺตาริ
ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๖๐๔] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: กามจฺฉนฺทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณสฺส อุทฺธจฺจนีวรณสฺส
อวิชฺชานีวรณสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย จกฺก ฯ นีวรโณ ธมฺโม
โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
เอว นีวรณมูเล ตีณิ ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนนีวรโณ
ธมฺโม นีวรณสฺส จ โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ นีวรโณ จ
โนนีวรโณ จ ธมฺมา นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ สมฺปยุตฺตกา
จ ขนฺธา ถีนมิทฺธนีวรณสฺส อุทฺธจฺจนีวรณสฺส อวิชชฺ านีวรณสฺส
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ วตฺถุ จ ถีนมิทฺธนีวรณสฺส
อวิชฺชานีวรณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณ
จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: โนนีวรโณ เอโก ขนฺโธ จ นีวรณา จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... นีวรณา จ วตฺถุ จ โนนีวรณาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย นีวรณา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: นีวรณา จ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา นีวรณสฺส จ โนนีวรณสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
โนนีวรโณ เอโก ขนฺโธ จ กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
ถีนมิทฺธนีวรณสฺส จ อุทธฺ จฺจนีวรณสฺส อวิชชฺ านีวรณสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
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กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ วตฺถุ จ ถีนมิทฺธนีวรณสฺส อุทฺธจฺจนีวรณสฺส
อวิชฺชานีวรณสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺก ฯ
[๖๐๕] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร
ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
นว วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต
นว อวิคเต นว ฯ
[๖๐๖] นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นีวรโณ ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส
จ โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนนีวรโณ
ธมฺโม โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนนีวรโณ
ธมฺโม นีวรณสฺส จ โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา
นีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ
ธมฺมา โนนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นีวรโณ จ โนนีวรโณ จ ธมฺมา
นีวรณสฺส จ โนนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๐๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ
[๖๐๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ...
นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... นมคฺเค จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต
จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
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[๖๐๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
นีวรณทุก นิฏิต ฯ
_______________________
นีวรณิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๑๐] นีวรณิย ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ... ฯ
นีวรณิยทุก ยถา โลกิยทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
ทฺวิกฺขตฺตุ กามจฺฉนฺเทน จตุกฺขตฺตุ ปฏิเฆน จ
อุทฺธจฺจ วิจิกิจฺฉา จ อุโภเปเต สกึ สกึ
นีวรณาน นีวรเณหิ
อฏวิธ ปโยชน ฯ
นีวรณทุกสฺส มาติกา อิธ กตา ฯ
นีวรณิยทุก นิฏิต ฯ
__________________
นีวรณสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๑๑] นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺเต
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ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ นีวรณสมฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺโต จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นีวรณวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๑๒] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา ปฺจ
นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต ปฺจ ฯ
[๖๑๓] นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อวิชชฺ านีวรณ ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นีวรณวิปฺปยุตฺต ...
ยาว อสฺสตฺตา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๑๔] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร ปฺจ นสมนนฺตเร ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ
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นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ
นปุเรชาเต จตฺตาริ นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯเปฯ ... มคฺเค
เอก ฯเปฯ ... อวิคเต เทฺว ฯ
สหชาตวาโรป เอว กาตพฺโพ ฯ
ปจฺจยวาโร
[๖๑๗] นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปจฺจยา นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณวิปฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ เอก มหาภูต วตฺถุ ปจฺจยา นีวรณวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต
จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
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รูป ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺต
สมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
นีวรณวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต
จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
นีวรณสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... นีวรณสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๑๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
อนนฺตเร จตฺตาริ ฯเปฯ วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๖๑๙] นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปจฺจยา อวิชชฺ นีวรณ ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
นีวรณวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา นีวรณวิปฺปยุตฺตา
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ขนฺธา ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ นีวรณวิปปฺ ยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๒๐] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ ฯเปฯ นปุเรชาเต
จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก นว นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๖๒๑] นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
[๖๒๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว
วิปาเก เอก อวิคเต เทฺว ฯ
[๖๒๓] นีวรณสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ นีวรณสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ ... ฯ
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[๖๒๔] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๒๕] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ ปุจฉฺ ิตพฺพานิ ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณวิปฺปยุตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๖๒๖] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค ทิฏิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิฏึ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ทิฏิ วิจิกิจฺฉา
อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉ อารพฺภ วิจิกิจฺฉา
ทิฏิ อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุทฺธจฺจ อารพฺภ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ
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ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อารพฺภ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา
นีวรณสมฺปยุตฺเต ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ นีวรณสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ เจโตปริยาเณน
นีวรณสมฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ นีวรณสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ...
ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ... นิพพฺ าน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ...
วตฺถุ ... นีวรณวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกขฺ โต อนตฺตโต
วิปสฺสติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ยาว อาวชฺชนาย ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นีวรณวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อสฺสาเทติ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 373

อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ทิฏิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๒๗] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: นีวรณสมฺปยุตฺตาธิปติ
นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: นีวรณสมฺปยุตฺตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
นีวรณสมฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ...
ผล ... นิพฺพาน ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: นีวรณวิปฺปยุตฺตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... ฯเปฯ
ปุพฺเพ ... ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นีวรณวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๖๒๘] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า นีวรณสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ นีวรณสมฺปยุตฺตา ขนฺธา วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อิธ ปุริมา ปุริมา นตฺถิ ฯ มูล
ปุจฺฉิตพฺพ ปุริมา ปุริมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน นีวรณวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาวชฺชนา นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๒๙] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ราค อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ โทส ... โมห มาน ทิฏึ ... ปตฺถน
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อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ ราโค ฯเปฯ
ปตฺถนา ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม
ฌาน วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ โทส ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ราโค
ฯเปฯ ปตฺถนา สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... ฯเปฯ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สีล ...
ฯเปฯ ปฺ ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ ... กายิก ... ฯเปฯ เสนาสน
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อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๓๐] นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
วิปสฺสติ ทิพฺเพน จกฺขนุ า รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ นีวรณวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปปฺ ยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค โทโส โมโห ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๓๑] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๖๓๒] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ กาตพฺพานิ ฯ สหชาตา
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นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นีวรณสมฺปยุตฺตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปปฺ ยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สงฺขิตฺต ฯ วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ
[๖๓๓] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: สมฺปยุตตฺ ปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๖๓๔] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๓๕] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณณ
ฺ นฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: นีวรณสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: นีวรณสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส จ นีวรณวิปปฺ ยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณสมฺปยุตฺโต
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ทิฏิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: นีวรณสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา
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จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต
จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: นีวรณสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
นีวรณสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: นีวรณสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๓๖] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา
ปฺจ อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ
อฺมฺเ เทฺว นิสสฺ เย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ
ปุเรชาเต เทฺว ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ
วิปาเก เอก อาหาเร จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน
จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ8
อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต
สตฺต ฯ
[๖๓๗] นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส จ นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺโต จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโต จ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
นีวรณวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย:
[๖๓๘] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ
นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย สตฺต
นปุเรชาเต ฉ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตเฺ ต
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จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต
โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๖๓๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา
จตฺตาริ นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ
เทฺว นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นมคฺเค จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๖๔๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา ปฺจ
อนุโลมคณนา กาตพฺพา อวิคเต สตฺต ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_________________
นีวรณนีวรณิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๔๑] นีวรณฺเจวนีวรณิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณิโยจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจจฺ
ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรณ ฯ เอว สพฺเพ คณนา
วิภชิตพฺพา ฯ นีวรณทุกสทิสา นินฺนานากรณา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๔๒] นีวรโณเจวนีวรณิโยจ ธมฺโม นีวรณสฺสเจว
นีวรณิยสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณาเจวนีวรณิยาจ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน นีวรณาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณเจวนีวรณิโยจ
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ธมฺโม นีวรณิยสฺสเจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณาเจวนีวรณิยาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณเจว*นีวรณิโยจ ธมฺโม นีวรณสฺสเจวนีวรณิยสฺสจ นีวรณิยสฺสเจวโนจนีวรณสฺส
จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณาเจวนีวรณิยาจ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน นีวรณานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณิโยเจวโนจนีวรโณ
ธมฺโม นีวรณิยสฺสเจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: นีวรณิยาเจวโนจนีวรณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๖๔๓] นีวรโณเจวนีวรณิโยจ ธมฺโม นีวรณสฺสเจวนีวรณิยสฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรเณ อารพฺภ
นีวรณา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ นีวรเณ อารพฺภ
นีวรณิยาเจวโนจนีวรณา ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ นีวรเณ
อารพฺภ นีวรณา จ สมฺปยุตฺตา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นีวรณิโยเจว*โนจนีวรโณ ธมฺโม นีวรณิยสฺสเจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ทิฏิ
วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... อริยา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ... ปหีเน
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กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... จกฺขุ ...
วตฺถุ ... นีวรณิเยเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ฯเปฯ โทมนสฺส ... ทิพฺเพน จกฺขุนา ...
ยาว อาวชฺชนา ตาว กาตพฺพา ฯ นีวรณิโยเจวโนจนีวรโณ
ธมฺโม นีวรณสฺสเจวนีวรณิยสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นีวรณิเยเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ทิฏิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ นีวรณิโยเจวโนจนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสฺสเจวนีวรณิยสฺสจ
นีวรณิยสฺสเจวโนจนีวรณสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นีวรณิเยเจวโนจนีวรเณ
ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ นีวรณา จ สมฺปยุตตฺ กาจ
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว อิตเรป ตีณิ กาตพฺพา ฯ อารมฺมณสทิสา
อธิปติ ฯ ปุเรชาตมฺป อารมฺมณสทิส ฯ อุปนิสฺสเยป โลกุตฺตร
น กาตพฺพ ฯ สงฺขิตฺต ฯ เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ยถา นีวรณทุก
เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา กาตพฺพ ฯ
นีวรณนีวรณิยทุก นิฏิต ฯ
_________________
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นีวรณนีวรณสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๔๔] นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ
จกฺก สพฺเพป นีวรณา กาตพฺพา ฯ นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรเณ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชฺชานีวรณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จกฺก ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ
ขนฺเธ ปฏิจฺจ นีวรณา ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว
โนจนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ
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จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
นีวรณา จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ จกฺก ฯ นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ
เอก ขนฺธฺจ นีวรเณ จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว*โนจนีวรณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ เอก ขนฺธฺจ กามจฺฉนฺทนีวรณฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ
อวิชฺชานีวรณ เทฺว ขนฺเธ ... จกฺก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๔๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว กมฺเม นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๖๔๖] นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณ*สมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉานีวรณ
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ปฏิจฺจ อวิชชฺ านีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ ฯ
นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจวโนจนีวรณฺจ
ธมฺม ปฏิจจฺ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉานีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อวิชฺชานีวรณ อุทฺธจฺจนีวรณฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อวิชฺชานีวรณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๔๗] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
[๖๔๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นวิปฺปยุตฺเต
นว ฯ
[๖๔๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ
สมนนฺตเร ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ มคฺเค ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ
เอว สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจจฺ วารสทิสา นินฺนานากรณา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๕๐]
นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม
นีวรณสฺสเจวนีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน นีวรณาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ เหตู นีวรณสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
นีวรณสฺสเจวนีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจนีวรณสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน นีวรณานฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๕๑]
นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม
นีวรณสฺสเจวนีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
นีวรเณ อารพฺภ นีวรณา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ นีวรเณ อารพฺภ
นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล
ปุจฺฉิตพฺพ นีวรเณ อารพฺภ นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ ธมฺโม
นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ อารพฺภ นีวรณสมฺปยุตฺตาเจว*โนจนีวรณา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูลานิ ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ อารพฺภ นีวรณา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ อารพฺภ นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา
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จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ
นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ จ ธมฺมา นีวรณสฺสเจวนีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๖๕๒] นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม นิวรณสฺสเจว*นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ ฯ ตีณิ ครุการมฺมณาเยว ฯ นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ
ธมฺโม
นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจนีวรณสฺส
ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ ครุ กตฺวา
นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ
นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ ขนฺเธ ครุ กตฺวา นีวรณา อุปปฺ ชฺชนฺติ
สหชาตาธิปติ: นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
นีวรณาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺเตเจวโนจนีวรเณ
ขนฺเธ ครุ กตฺวา นีวรณา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ สหชาตาธิปติ: นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน นีวรณานฺจ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ จ
ธมฺมา นีวรณสฺสเจวนีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ฯ ตีณิ ฯ
[๖๕๓] อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: อาวชฺชนาป วุฏานมฺป
นตฺถิ สพฺพตฺถ ปุริมา ปุริมา กาตพฺพา ฯ สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว อารมฺมณสทิส วิภงฺโค นตฺถิ ฯ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๕๔] นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ ธมฺโม นีวรณสมฺปยุตฺตสฺส*เจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: นีวรณสมฺปยุตฺตา*เจวโนจนีวรณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูลานิ ปุจฺฉิตพฺพานิ ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน นีวรณาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน นีวรณานฺจ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๕๕]
นีวรณสมฺปยุตฺโตเจวโนจนีวรโณ ธมฺโม
นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจนีวรณสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ อวิคตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๕๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว อาเสวเน นว กมฺเม
ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค
ตีณิ สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๖๕๗] นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม นีวรณสฺสเจว*นีวรณสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เอว
นวป ตีสุ ปเทสุ ปริวตฺเตตพฺพา ฯ
[๖๕๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว โนอวิคเต นว ฯ
[๖๕๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นมคฺเค ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๖๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
นีวรณนีวรณสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
_______________________
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นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๖๑] นีวรณวิปฺปยุตฺต นีวรณิย ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรณวิปฺปยุตฺโต นีวรณิโย
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นีวรณวิปฺปยุตฺต นีวรณิย
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา จูฬนฺตรทุเก
โลกิยทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยทุก นิฏิต ฯ
_______________________
ปรามาสทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๖๒] ปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปรามาส ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ โนปรามาโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาส เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา มหาภูตา ฯ โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาโส
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาเส ขนฺเธ ปฏิจฺจ
ปรามาโส ฯ โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาโส จ โนปรามาโส

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 392

จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาส
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปรามาโส จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปรามาสฺจ โนปรามาสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาส เอก
ขนฺธฺจ ปรามาสฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๖๖๓] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ สพฺพตฺถ ปฺจ
วิปาเก เอก อวิคเต ปฺจ ฯ
[๖๖๔] โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนปรามาส เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ
ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๖๖๕] ปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ปรามาส ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โนปรามาส
ธมฺม ปฏิจฺจ โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
โนปรามาเส ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ยาว
อสฺสตฺตา ฯ ปรามาสฺจ โนปรามาสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนปรามาโสฟ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ปรามาสฺจ็
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
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[๖๖๖] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ปฺจ นปจฺฉาชาเต ปฺจ
นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร
เอก นอินฺทรฺ ิเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต
ตีณิ ฯ
[๖๖๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ
นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๖๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร เอก
สพฺพตฺถ เอก อวิคเต เอก ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๖๖๙] ปรามาส ธมฺม ปจฺจยา โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปรามาส ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ โนปรามาส ธมฺม ปจฺจยา โนปรามาโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาส เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว
อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา โนปรามาสา ขนฺธา ฯ
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โนปรามาส ธมฺม ปจฺจยา ปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนปรามาเส ขนฺเธ ปจฺจยา ปรามาโส วตฺถุ ปจฺจยา
ปรามาโส ฯ โนปรามาส ธมฺม ปจฺจยา ปรามาโส จ โนปรามาโส
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาส เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ปรามาโส จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา ปรามาโส มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ฯ ปรามาสฺจ โนปรามาสฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนปรามาโส
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนปรามาส เอก ขนฺธฺจ ปรามาสฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปรามาสฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปรามาสฺจ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปรามาสฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โนปรามาสา ขนฺธา ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๖๗๐] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ วิปาเก เอก อวิคเต ปฺจ ฯ
[๖๗๑] โนปรามาส ธมฺม ปจฺจยา โนปรามาโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนปรามาส เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ
ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
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กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา
โนปรามาสา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๖๗๒] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร ตีณิ ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ปฺจ
นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ
นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๗๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ
เอว สพฺพตฺถ กาตพฺพ ฯ
[๖๗๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อวิคเต เอก ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโรพ
[๖๗๕] ปรามาส ธมฺม สสฏโ โนปรามาโส ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปรามาส สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ เอว ปฺจ
ปฺหา กาตพฺพา อรูเปเยว ฯ
สสฏวาโรป สมฺปยุตตฺ วาโรป เอว กาตพฺพา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๖๗๖] โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนปรามาสา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส
ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนปรามาสา
เหตู ปรามาสสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม
ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
โนปรามาสา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ปรามาสสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๗๗] ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาส อารพฺภ ปรามาโส อุปฺปชฺชติ ฯ
มูลานิ กาตพฺพานิ ฯ ปรามาส อารพฺภ โนปรามาสา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ปรามาส อารพฺภ ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา โนปรามาเส ปหีเน กิเลเส ...
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนปรามาเส
ขนฺเธ อนิจฺจโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
โนปรามาสจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
โนปรามาสา ขนฺธา อิทธฺ ิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสา*นุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
ปุพฺเพ ... ฌานา ... ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนปรามาเส ขนฺเธ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทิฏิ ... ฯ โนปรามาโส
ธมฺโม ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนปรามาเส
ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ
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ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ปรามาโส จ โนปรามาโส จ ธมฺมา
ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสฺจ
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ อารพฺภ ... ตีณิ ฯ
[๖๗๘] ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปรามาส ครุ กตฺวา ปรามาโส ... ตีณิ อารมฺมณาธิปติเยว
กาตพฺพา ฯ โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ...
ผล ครุ ... นิพฺพาน ครุ ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนปรามาเส ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนปรามาสาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนปรามาเส ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ทิฏิ ... ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: โนปรามาสาธิปติ ปรามาสสฺส
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส จ
โนปรามาสสฺส จ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ปุพฺเพ ... ฌานา ... ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนปรามาเส ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ปรามาโส จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนปรามาสาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ปรามาสสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส จ
โนปรามาโส จ ธมฺมา ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ปรามาสฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ครุ กตฺวา ปรามาโส ... ตีณิ ฯ
[๖๗๙] ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริโม ปุริโม ปรามาโส ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
ปรามาสสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุรโิ ม
ปุริโม ปรามาโส ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนปรามาสาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปรามาโส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุริโม ปุรโิ ม ปรามาโส ปจฺฉิมสฺส
ปจฺฉิมสฺส ปรามาสสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โนปรามาสา ขนฺธา
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ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนปรามาสาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ
กาตพฺพานิ ฯ ปุริมา ปุรมิ า โนปรามาสา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
ปรามาสสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา ปรามาสสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุริมา ปุริมา โนปรามาสา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ปรามาสสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา ปรามาสสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส จ
โนปรามาโส จ ธมฺมา ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรโิ ม ปุรโิ ม ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ปรามาสสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ
กาตพฺพานิ ฯ ปุริโม ปุริโม ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนปรามาสาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุริโม ปุริโม ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ปรามาสสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๖๘๐] ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปรามาโส ปรามาสสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตีณิ ฯ โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
สีล ... ฯเปฯ ปฺ ราค โทส โมห มาน ปตฺถน กายิก สุข ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย กายิกสฺส
สุขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทิฏึ คณฺหาติ สีล ...
ฯเปฯ ปฺ ราค ปตฺถน กายิก สุข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย
ทิฏึ คณฺหาติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ปรามาสสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส จ
โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสสฺ าย ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย
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ทิฏึ คณฺหาติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ปรามาสสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส จ โนปรามาโส
จ ธมฺมา ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ อุปนิสฺสยา ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปรามาสสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตีณิ ฯ
[๖๘๑] โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ โนปรามาสาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทิฏิ ... ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ปรามาสสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
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ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ ปรามาสสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๘๒] ปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ปจฺฉาชาตา กาตพฺพา ฯ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๘๓] โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนปรามาสา
เจตนาสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนปรามาสา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูลานิ กาตพฺพานิ ฯ โนปรามาสา เจตนา ปรามาสสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาสา เจตนา ปรามาสสฺส จ
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๘๔] โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๖๘๕] ปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปรามาสานิ มคฺคงฺคานิ ... เอว ปฺจ ปฺหา กาตพฺพา ฯ
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สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๖๘๖] ปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนปรามาโส
ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนปรามาโส ธมฺโม
ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต:
วตฺถุ ปรามาสสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส
ธมฺโม ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ ปรามาสสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส จ
โนปรามาโส จ ธมฺมา โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๘๗] ปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาโต: ปรามาโส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาโต: ปรามาโส ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา:
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โนปรามาสา ขนฺธา ปรามาสสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วตฺถุ ปรามาสสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
โนปรามาโส เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ปรามาสสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา
จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ วตฺถุ ปรามาสสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส จ โนปรามาโส จ
ธมฺมา โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาโต: โนปรามาโส
เอโก ขนฺโธ จ ปรามาโส จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปรามาโส จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปรามาโส จ วตฺถุ จ
โนปรามาสาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาโต:
ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาโต: ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา
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จ ขนฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาโต: ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๘๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
ปฺจ นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก
อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ปฺจ
สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถยิ า
นว วิคเต นว อวิคเต ปฺจ ฯ
[๖๘๙] ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาโส
ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส จ
โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนปรามาโส ธมฺโม โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนปรามาโส ธมฺโม
ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนปรามาโส ธมฺโม ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาโส
จ โนปรามาโส จ ธมฺมา ปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาโส จ
โนปรามาโส จ ธมฺมา โนปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาโส จ โนปรามาโส จ
ธมฺมา ปรามาสสฺส จ โนปรามาสสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๙๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๖๙๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก นอุปนิสฺสเย
ตีณิ ฯเปฯ นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๙๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
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อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต ปฺจ ฯ
ปรามาสทุก นิฏิต ฯ
_______________________
ปรามฏทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๙๓] ปรามฏ ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปรามฏ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา ฯ ปรามฏ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ ปรามฏทุก ยถา
จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
ปรามฏทุก นิฏิต ฯ
_______________________
ปรามาสสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๙๔] ปรามาสสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามาสสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาสสมฺปยุตฺโต จ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต จ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 409

ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปรามาสสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
ปรามาสวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามาสวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ...
ปรามาสสมฺปยุตฺตฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามาสสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๙๕] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เทฺว
อาเสวเน เทฺว กมฺเม ปฺจ วิปาเก เอก อาหาเร ปฺจ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ มคฺเค ปฺจ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต ปฺจ ฯ
[๖๙๖] ปรามาสวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก ปรามาสวิปฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
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[๖๙๗] ปรามาสสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจจฺ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
ปรามาสวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ยาว อสฺสตฺตา ฯ
ปรามาสสมฺปยุตฺตฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๖๙๘] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน
ปฺจ นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๙๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ
เอว คเณตพฺพ ฯ
[๗๐๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อวิคเต เอก ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปจฺจยวาโร
[๗๐๑] ปรามาสสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปรามาสวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา ปรามาสสมฺปยุตฺโต จ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
ปรามาสสมฺปยุตฺตฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามาสสมฺปยุตฺต
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺตฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปจฺจยา ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺตฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
ปรามาสสมฺปยุตฺโต จ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
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เหตุปจฺจยา: ปรามาสสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๐๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว อฺมฺเ
จตฺตาริ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
จตฺตาริ อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม นว วิปาเก เอก
อาหาเร นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ
[๗๐๓] ปรามาสวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก ปรามาสวิปฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๗๐๔] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
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นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๗๐๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
เอว คเณตพฺพ ฯ
[๗๐๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อวิคเต เอก ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร8
[๗๐๗] ปรามาสสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
[๗๐๘] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว
วิปาเก เอก อวิคเต เทฺว ฯ
[๗๐๙] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๗๑๐] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลานิ กาตพฺพานิ ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺตา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปรามาสสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ

อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏาน ปุริม - หนาที่ 414

รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๑๑] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา
ปรามาสสมฺปยุตฺเต ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต
กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ
ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ราโค วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน ปรามาสสมฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานาติ ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ราโค วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส
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อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ปรามาสวิปฺปยุตฺเต ปหีเน
กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
ปรามาสวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ราโค วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน ปรามาสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส(
โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
ปรามาสวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
อุปฺปชฺชติ ฯ
[๗๑๒] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: ปรามาสสมฺยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ปรามาสสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: ปรามาสสมฺปยุตฺตาธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส จ ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: ปรามาสสมฺปยุตฺตาธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ ... ฌานา ...
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ ... ผล ... นิพฺพาน ... นิพฺพาน
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โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ ... วตฺถุ ... ปรามาสวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: ปรามาสวิปฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ราโค อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
ปรามาสวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ปรามาสสมฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
[๗๑๓] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปรามาสสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ปรามาสวิปฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาวชฺชนา ปรามาสสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๗๑๔] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย:
เทฺว ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๗๑๕] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปรามาสสมฺปยุตฺโต ราโค ...
โมโห ... ปตฺถนา ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ราคสฺส โมหสฺส ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ปรามาสสมฺปยุตฺต ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ฯเปฯ ปรามาสสมฺปยุตฺต โมห ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ราโค
โมโห ปตฺถนา สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส โทสสฺส
โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
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ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ สีล ... ฯเปฯ ปฺ ราค มาน ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ กายิก สุข ... เสนาสน
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
ปฺา ราโค มาโน ปตฺถนา กายิก สุข เสนาสน สทฺธาย
ปฺาย ราคสฺส มานสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ราโค อุปฺปชฺชติ สีล ฯเปฯ
เสนาสน อุปนิสฺสาย ปตฺถนา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส
ราคสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๖] ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ราโค วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
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สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ปรามาสสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๑๗] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๗๑๘] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๗๑๙] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ปรามาสสมฺปยุตฺตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
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รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: ปรามาสสมฺปยุตฺตา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปรามาสสมฺปยุตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: ปรามาสวิปฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: ปรามาสวิปฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ ฯ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ สมฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๗๒๐] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ ปรามาสสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๗๒๑] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ขนฺธา ... ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส จ ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ทิฏิ อุปฺปชฺชติ วตฺถุ ปรามาสสมฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
จ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
ปรามาสสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต จ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ
สหชาตา: ปรามาสสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ปรามาสสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ กฬฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: ปรามาสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๒] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา
ปฺจ อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ
อฺมฺเ เทฺว นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
เทฺว ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ
วิปาเก เอก อาหาเร จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน
จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ
อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
[๗๒๓] ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส จ ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
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สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ปรามาสสมฺปยุตฺโต จ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามาสสมฺปยุตฺโต
จ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๗๒๔] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ
นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย สตฺต
นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต สพฺพตฺถ สตฺต นมคฺเค
สตฺต นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา
จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๗๒๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
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นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นมฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย
จตฺตาริ สพฺพตฺถ จตฺตาริ นมคฺเค จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต
เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๗๒๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา ปฺจ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ... อวิคเต สตฺต ฯ
ปรามาสสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ
_________________
ปรามาสปรามฏทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๒๗] ปรามาสฺเจวปรามฏฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ๔
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามาส ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ ปรามฏฺเจวโนจปรามาส
ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามฏโเจวโนจปรามาโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามฏฺเจวโนจปรามาส เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา ฯ ปรามฏฺเจวโนจปรามาส
ธมฺม ปฏิจจฺ ปรามาโสเจวปรามฏโจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปรามฏเเจวโนจปรามาเส ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปรามาโส ฯ
ปรามฏฺเจวโนจปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาโสเจวปรามฏโจ
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
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ปรามฏฺเจวโนจปรามาส เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปรามาโส
จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปรามาสฺเจวปรามฏฺจ
ปรามฏฺเจวโนจปรามาสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ปรามฏฺเจวโนจปรามาส เอก ขนฺธฺจ ปรามาสฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯO
สพฺเพ วารา ยถา ปรามาสทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
ปฺหาวาโร
[๗๒๘] ปรามฏโเจวโนจปรามาโส ธมฺโม ปรามฏสฺสเจว*โนจปรามาสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามฏาเจว*โนจปรามาสา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ ปรามฏโเจวโนจปรามาโส
ธมฺโม ปรามาสสฺสเจวปรามฏสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปรามฏาเจวโนจปรามาสา เหตู ปรามาสสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปรามฏโเจวโนจปรามาโส ธมฺโม
ปรามาสสฺสเจวปรามฏสฺสจ ปรามฏสฺสเจวโนจปรามาสสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ปรามฏาเจวโนจปรามาสา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ปรามาสสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๒๙] ปรามาโสเจวปรามฏโจ ธมฺโม ปรามาสสฺสเจวปรามฏสฺสจ
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อารพฺภ
กาตพฺพา ปรามาสทุกสทิสา ฯ ปรามฏโเจวโนจปรามาโส
ธมฺโม ปรามฏสฺสเจวโนจปรามาสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพเฺ พ ... ฌานา ... อริยา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ
โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต
กิเลเส ... ปุพเฺ พ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... ปรามฏเเจวโนจปรามาเส
ขนฺเธ อนิจฺจโต ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ยาว อาวชฺชนาย สพฺพ กาตพฺพ ฯ ปรามฏโเจวโนจปรามาโส
ธมฺโม ปรามาสสฺสเจวปรามฏสฺสจ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพเฺ พ
... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... ปรามฏเเจวโนจปรามาเส ขนฺเธ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทิฏิ ... ฯ ปรามฏโเจวโนจปรามาโส
ธมฺโม ปรามาสสฺสเจวปรามฏสฺสจ ปรามฏสฺสเจวโนจปรามาสสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
ปรามฏเเจวโนจปรามาเส ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ปรามาโส จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
เอว อิตเรป ตีณิ อารพฺภ กาตพฺพา ฯ อิม ทุก ปรามาสทุกสทิส ฯ
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โลกุตฺตร ยมฺหิ น ลพฺภติ ตมฺหิ น กาตพฺพ ฯ
ปรามาสปรามฏทุก นิฏิต ฯ
_______________________
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๓๐] ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏ ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามาสวิปฺปยุตฺโตปรามฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏ ธมฺม ปฏิจฺจ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโตอปรามฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
ยถา จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุก เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏทุก นิฏ ิต ฯ
อนุโลมทุกปฏาน ปุริม
_________________

