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อภิธมฺมปฏเก ปฏาน
จตุตฺโถ ภาโค
อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
สารมฺมณทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑] สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ จ
อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สารมฺมณ เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก มหาภูต ฯเปฯ มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อนารมฺมณ ธมฺม
ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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วตฺถุ ปฏิจฺจ สารมฺมณา ขนฺธา ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ
สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สารมฺมณา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ สารมฺมณ เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สารมฺมณฺจ
อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๒] สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: สารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สารมฺมณา
ขนฺธา ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ สารมฺมณ เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สงฺขิตฺต ฯ
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[๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ปฺจ
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 นว สมฺปยุตเฺ ต ตีณิ วิปปฺ ยุตฺเต นว อตฺถิยา นว
นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ
[๔] สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห ฯ สารมฺมณ
ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก
สารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ
สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สารมฺมณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ
อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
เอก มหาภูต ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ สารมฺมณา ขนฺธา ฯ
อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา
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อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
สารมฺมณา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สารมฺมณฺจ
อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก
สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๕] สารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: สารมฺมเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจจฺ อนารมฺมโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ยาว อสฺสตฺตา ฯ
สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖] นเหตุยา นว 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 เทฺว นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... สหชาเต นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
... มคฺเค นว อวิคเต นว ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๙] สารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจจฺ สทิสา ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา
อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก มหาภูต ฯเปฯ
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
อนารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา สารมฺมณา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา
สารมฺมณา ขนฺธา ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ จ
อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
สารมฺมณา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
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ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ
อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปจฺจยา อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
[๑๐] สารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: สารมฺมณ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา สารมฺมณา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปจฺจยา
สารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
กายวิฺาณสหคต ฯเปฯ สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๑๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว อนนฺตเร
ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ 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
[๑๒] สารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา
อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: เอก มหาภูต ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ อนารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา
สารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา สารมฺมณา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อนารมฺมณ ธมฺม
ปจฺจยา สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สารมฺมณา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ฯเปฯ สารมฺมณ เอก
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ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม ปจฺจยา อนารมฺมโณ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมณฺจ อนารมฺมณฺจ ธมฺม
ปจฺจยา สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สารมฺมเณ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สารมฺมณ เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สารมฺมเณ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา กฏตฺตารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๓] 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 โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร
ตีณิ สหชาเต นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... มคฺเค ตีณิ อวิคเต นว ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
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สสฏวาโร
[๑๖] สารมฺมณ ธมฺม สสฏโ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สารมฺมณ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา ฯเปฯ
เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ
[๑๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อธิปติยา เอก
สพฺพตฺถ เอก อวิคเต เอก ฯ
[๑๘] สารมฺมณ ธมฺม สสฏโ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สารมฺมณ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๙] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เอก นปุเรชาเต เอก
นปจฺฉาชาเต เอก นอาเสวเน เอก นกมฺเม เอก นวิปาเก
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๐] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สารมฺมณา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สารมฺมณา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส
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จ อนารมฺมณสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สารมฺมณา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๑] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... อริยา โคตฺรภุ โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ สารมฺมเณ
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาาเณน
สารมฺมณจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
สารมฺมณา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา นิพพฺ าน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
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สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส อนารมฺมณา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมปุ คาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๒] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ปุพเฺ พ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏ หิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ครุ ... ผล ครุ ... สารมฺมเณ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
สหชาตาธิปติ: สารมฺมณา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: สารมฺมณา อธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม
สารมฺมณสฺส จ อนารมฺมณสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตาธิปติ: สารมฺมณา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนารมฺมโณ
ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
อริยา นิพพฺ าน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
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โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ ... วตฺถุ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
[๒๓] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สารมฺมณา ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ปฏิจฺจวาเร สหชาตสทิสา
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจจฺ วาเร อฺมฺสทิสา ฉ
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ปจฺจยวาเร นิสฺสยสทิสา ฯ
[๒๔] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ปฺ ปตฺถน กายิก สุข ...
กายิก ทุกฺข อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ... ปฺา ราโค
ฯเปฯ ปตฺถนา กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข สทฺธาย ราคสฺส
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม
สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ...
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โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ปาณ หนติ สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ ... โภชน ... เสนาสน สทฺธายา
ฯเปฯ ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๕] อนารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ สารมฺมณาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๖] สารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ
[๒๗] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ
[๒๘] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สารมฺมณา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
สารมฺมณา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สารมฺมณา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สารมฺมณา
เจตนา กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม
สารมฺมณสฺส จ อนารมฺมณสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สารมฺมณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: สารมฺมณา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๙] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๓๐] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๑] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: รูปชีวิตินฺทรฺ ิย กฏตฺตารูปาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺรยิ  จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย
กายวิฺาณสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สารมฺมโณ จ
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อนารมฺมโณ จ ธมฺมา สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ กายวิฺาณฺจ
กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ
[๓๓] สารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อนารมฺมโณ
ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ สารมฺมณาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๔] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยนW
ปจฺจโย: สารมฺมโณ เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม
อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส จ อนารมฺมณสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม
อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก มหาภูต
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ยาว อสฺสตฺตา ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ สารมฺมณาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
สารมฺมณาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สารมฺมโณ จ
อนารมฺมโณ จ ธมฺมา สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... กายวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
กายายตนฺจ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... สารมฺมโณ เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิ ฯ สารมฺมโณ จ
อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: สารมฺมณา
ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ ปจฺฉาชาตา: สารมฺมณา ขนฺธา จ กพฬึกาโร
อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา:
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สารมฺมณา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๕] 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 อินทฺ ฺริเย ฉ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
เอก วิปฺปยุตฺเต เทฺว อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา เอก วิคเต
เอก อวิคเต สตฺต ฯ
[๓๖] สารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม
อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สารมฺมโณ ธมฺโม
สารมฺมณสฺส จ อนารมฺมณสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม อนารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนารมฺมโณ ธมฺโม สารมฺมณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
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สารมฺมโณ จ อนารมฺมโณ จ ธมฺมา สารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สารมฺมโณ จ
อนารมฺมโณ จ ธมฺมา อนารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๗] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯเปฯ นสมนนฺตเร
สตฺต นสหชาเต ฉ นอฺมฺเ ฉ นนิสฺสเย ฉ นอุปนิสฺสเย
สตฺต นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺต ฯเปฯ นมคฺเค
สตฺต นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนอตฺถิยา จตฺตาริ
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ฯเปฯ
นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก นอุปนิสฺสเย ตีณิ ฯเปฯ
นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เอก ฯ อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
สารมฺมณทุก นิฏิต ฯ
______________
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จิตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๐] จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ ฯเปฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
จิตฺต ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ กฏตฺตา จ รูป
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ จิตฺตฺจ กฏตฺตา จ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺต เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ โนจิตฺตา ขนฺธา ฯ
[๔๑] จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ
โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจจฺ
จิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺโต จ
โนจิตฺโต จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: โนจิตฺต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ฯ จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ โนจิตฺตา ขนฺธา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๔๒] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ปฺจ สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
ปฺจ นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย ปฺจ ปุเรชาเต ปฺจ
อาเสวเน ปฺจ กมฺเม ปฺจ วิปาเก ปฺจ อาหาเร ปฺจ
อินฺทฺริเย ปฺจ ฌาเน ปฺจ มคฺเค ปฺจ สมฺปยุตฺเต ปฺจ
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถยิ า ปฺจ นตฺถิยา ปฺจ วิคเต
ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๔๓] จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
จิตฺต ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ โนจิตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุเก โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจจฺ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนจิตฺต เอก ขนฺธ
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ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ
ฯเปฯ อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ฯ จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ โนจิตฺตา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๔๔] จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๔๕] โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นอธิปติปจฺจยา: ปฺจ ฯ นอนนฺตรปจฺจยา: ฯเปฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา:
ตีณิ ฯ
[๔๖] จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ โนจิตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ โนจิตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป โนจิตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ โนจิตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อรูเป โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... โนจิตฺเต ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ โนจิตฺตา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก ขนฺเธ จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
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จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา:
นอาเสวนปจฺจยา: ฯ
[๔๗] จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ โนจิตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... ฯ จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๘] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
ปฺจ นอนนฺตเร ตีณิ นสมนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ปฺจ นปจฺฉาชาเต ปฺจ
นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๔๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปฺจ ... อนนฺตเร ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ มคฺเค ตีณิ อวิคเต ปฺจ ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
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ปจฺจยวาโร
[๕๑] จิตฺต ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิ ยาว มหาภูตา
วตฺถุ ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต
เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ ธมฺม
ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
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กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา ฯ
[๕๒] จิตฺต ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา
โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคตา
ขนฺธา กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณสหคตา ขนฺธา วตฺถุ
ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต วตฺถุ
ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ โนจิตฺเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ ฯ โนจิตฺต ธมฺม
ปจฺจยา จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ...
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา กายายตน ปจฺจยา
กายวิฺาณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จิตฺตฺจ โนจิตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
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โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา จกฺขายตนฺจ
จกฺขุวิฺาณฺจ ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา
กายายตนฺจ ... สงฺขิตฺต ฯ
[๕๓] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๕๔] จิตฺต ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต จิตฺต
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ โนจิตฺต ธมฺม
ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนจิตฺต
เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณสหคตา
ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา โนจิตฺตา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก โนจิตฺเต ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต วตฺถุ
ปจฺจยา จิตฺต อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯเปฯ อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
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ปจฺจยา จิตฺต จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา ฯเปฯ โนจิตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนจิตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา
เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิ
ฯเปฯ อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา จกฺขายตน ปจฺจยา ฯเปฯ กายายตน ฯเปฯ จิตฺตฺจ
โนจิตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา โนจิตฺตา ขนฺธา จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา กายายตนฺจ ฯเปฯ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๕] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ปฺจ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน
ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
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นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปฺจ ... อนนฺตเร ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ มคฺเค ตีณิ อวิคเต ปฺจ ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๕๘] จิตฺต ธมฺม สสฏโ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺต สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
ฯเปฯ โนจิตฺต ธมฺม สสฏโ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
สสฏโ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺต ธมฺม สสฏโ
จิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺเต ขนฺเธ สสฏ จิตฺต
ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺต ธมฺม สสฏโ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนจิตฺต เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตฺจ
โนจิตฺตฺจ ธมฺม สสฏโ โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนจิตฺต เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ฯเปฯ ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๙] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
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สพฺพตฺถ ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๐] นเหตุยา ปฺจ นอธิปติยา ปฺจ นปุเรชาเต ปฺจ
นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ปฺจ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นวิปฺปยุตเฺ ต ปฺจ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป สพฺเพ กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๑] โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนจิตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ โนจิตฺโต
ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนจิตฺตา เหตู
จิตฺตสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนจิตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๖๒] จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺต อารพฺภ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ มูล กาตพฺพ ฯ จิตฺต
อารพฺภ โนจิตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ ฯ จิตฺต อารพฺภ
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา
สีล สมาทิยติ ฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
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อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปปฺ ชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา โนจิตฺเต ปหีเน
กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ
สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนจิตฺเต ขนฺเธ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
โนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน ฯเปฯ
อากิฺจฺายตน ฯเปฯ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
โผฏพฺพายตน ฯเปฯ โนจิตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต
ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน
ทตฺวา ... ปมคมนสทิส นินฺนานากรณ ฯ อิม นาน รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ โนจิตตฺ า ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส ฯเปฯ อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา ... ปมคมนสทิส นินนฺ านากรณ ฯ
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อิม นาน รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ฯ
โนจิตฺตา ขนฺธา อิทธฺ ิวิธาณสฺส ฯเปฯ อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ อารพฺภ จิตฺต ตีณิ ฯ
[๖๓] จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: จิตฺต ครุ กตฺวา จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺโต
ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: จิตฺต ครุ กตฺวา โนจิตฺตา
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: จิตฺตาธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: จิตฺต ครุ กตฺวา
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ปุพฺเพ ... ฌานา ...
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน
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ครุ กตฺวา ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนจิตฺเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: โนจิตฺตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
เทฺวป คมนา ปมคมนสทิสา นินฺนานากรณา อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ กาตพฺพา ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิป
ครุการมฺมณา กาตพฺพา อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๖๔] จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริม ปุริม จิตฺต ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ  ปุริม จิตตฺ  ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนจิตฺตาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺต วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริม ปุริม จิตฺต ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส จิตฺตสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต
ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
โนจิตฺตา ขนฺธา ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
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อิเม เทฺวป ปูเรตุกาเมน กาตพฺพา ปุริมคมนสทิสา ฯ จิตฺโต จ
โนจิตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริม ปุริม จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
จิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปุรมิ 
ปุริม จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนจิตฺตาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปุริม
ปุริม จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ
ปฏิจฺจวารสทิสา อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ปฏิจฺจวารสทิสา
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ปจฺจยวารสทิสา ฯ
[๖๕] จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: จิตฺต จิตฺตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ
โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตตฺ สฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ มคฺคสฺส
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ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อิเม เทฺวป
ปูเรตุกาเมน สพฺพตฺถ กาตพฺพา ปมคมนสทิสา นินฺนานากรณา ฯ
จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ
[๖๖] โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ
โนจิตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
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จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ จิตฺตสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ฯเปฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
กายายตน กายวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วตฺถุ
จิตฺตสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๗] จิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตตฺ สฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺขิตฺต ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ
ธมฺมา โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺขิตฺต ฯ
[๖๘] จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๙] โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนจิตฺตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนจิตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
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กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: โนจิตฺตา เจตนา จิตฺตสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: โนจิตฺตา เจตนา วิปากสฺส จิตฺตสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนจิตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนจิตฺตา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๗๐] จิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฺจ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๗๑] โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๗๒] จิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม
โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: โนจิตฺตา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
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วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ โนจิตฺตา ขนฺธา วตฺถุสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
กายายตน กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน วตฺถุ โนจิตฺตาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนจิตฺตา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ จิตฺตสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตตฺ กานฺจ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน กายวิฺาณสฺส ...
วตฺถุ จิตฺตสฺส จ สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๓] จิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส
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ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาตา: โนจิตฺตา
ขนฺธา จิตฺตสฺส ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺตา ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
วตฺถุ จิตฺตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ... ปุเรชาตสทิส สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ
โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: โนจิตฺโต เอโก ขนฺโธ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
โนจิตฺโต เอโก ขนฺโธ ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ จิตฺตสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ ... ปุเรชาตสทิส สงฺขิตฺต ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ
ธมฺมา โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สหชาโต: โนจิตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
จิตฺตฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาต: จิตฺตฺจ วตฺถุ จ โนจิตฺตาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณป เทฺว ฯ สหชาต:
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาต: จิตฺตฺจ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต: จิตฺตฺจ
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สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต: จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา กพฬึกาโร
อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต:
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ ปฺจ
นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก ปฺจ อาหาเร
ปฺจ อินฺทรฺ ิเย ปฺจ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
ปฺจ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา นว วิคเต
นว อวิคเต ปฺจ ฯ
[๗๕] จิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺโต
ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม โนจิตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺโต ธมฺโม จิตฺตสฺส จ โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺโต จ
โนจิตฺโต จ ธมฺมา โนจิตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺโต จ โนจิตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตสฺส จ
โนจิตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๗๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๗๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯเปฯ ... นสมนนฺตเร
ตีณิ นอฺมฺเ เอก นอุปนิสสฺ เย ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ
นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
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[๗๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมปฏิโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ
จิตฺตทุก นิฏ ิต ฯ
_______________
เจตสิกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๙] เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เจตสิก ธมฺม
ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เจตสิเก ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิเก
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตฺจ กฏตฺตา จ รูป ฯ เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ
เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: เจตสิก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ฯเปฯ อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ
อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตฺต ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อเจตสิก ธมฺม
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ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ฯเปฯ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ เจตสิกา ขนฺธา ฯ อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก จ
อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ฯเปฯ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิก เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิเก ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
เจตสิเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิเก ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิเก ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ เจตสิกฺจ
อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 44

เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ เจตสิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ
เอโก ขนฺโธ จิตฺตฺจ ฯ
[๘๐] เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: เจตสิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต
ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา๗
อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ
อเจตสิโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ เจตสิกา
ขนฺธา ฯ อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธฺจ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิก
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เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
เจตสิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิเก ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ
เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๘๑] เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: สงฺขิตฺต ฯ
[๘๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน ปฺจ กมฺเม
นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ
[๘๓] เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เจตสิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห ฯ เจตสิก
ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก
เจตสิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ
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เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เจตสิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ
อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺต ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตฺต ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ จิตฺต เอก มหาภูต ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ
อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
ปฏิจฺจ เจตสิกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต จิตฺต
ปฏิจฺจ วิจิกจิ ฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อเจตสิก ธมฺม
ปฏิจฺจ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
กฏตฺตา จ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เจตสิก เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
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เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก เจตสิเก ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุเก เจตสิเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิเก ขนฺเธ จ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ เจตสิเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
เจตสิเก ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจจฺ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิก
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เจตสิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๘๔] เจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: เจตสิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
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ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: เจตสิเก
ขนฺเธ จ วิฺาณฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เจตสิเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
เทฺวป กาตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๘๕] 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 ฉ นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๘๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๘๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อนนฺตเร นว ฯเปฯ
ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน ปฺจ กมฺเม นว สพฺพตฺถ นว มคฺเค
ตีณิ อวิคเต นว ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๘๘] เจตสิก ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ อเจตสิก ธมฺม ปจฺจยา อเจตสิโก
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปจฺจยา กฏตฺตารูป
จิตฺต ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต เอก มหาภูต ... ฯ
อเจตสิก ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา เจตสิกา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ อเจตสิก ธมฺม ปจฺจยา
เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตฝ
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วตฺถุ ปจฺจยา
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิเก ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
เจตสิเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป เจตสิเก
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตีณิป กาตพฺพา ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก จ อเจตสิโก จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เจตสิก
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เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
[๘๙] เจตสิก ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ อเจตสิก ธมฺม ปจฺจยา
อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ อเจตสิก ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคตา
ขนฺธา กายายตน ปจฺจยา ... จิตฺต ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา เจตสิกา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
เทฺวป กาตพฺพา ฯ อเจตสิก ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก จ อเจตสิโก จ
ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา กายายตน ปจฺจยา ... วตฺถุ
ปจฺจยา จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ เอก ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ
จกฺขุวิฺาณฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... จกฺขุวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ... เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... เจตสิก เอก ขนฺธฺจ
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วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺว ฯ
เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา อเจตสิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคเต ขนฺเธ จ
จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายวิฺาณสหคเต ... เจตสิเก
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิ เอก ฯ เจตสิกฺจ
อเจตสิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ
จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จกฺขุวิฺาณฺจ เทฺว ขนฺเธ
ปจฺจยา ... เจตสิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ เอก สงฺขิตฺต ฯ
[๙๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว ปุเรชาเต นว อาเสวเน นว อวิคเต นว ฯ
[๙๑] เจตสิก ธมฺม ปจฺจยา เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก เจตสิก ... สงฺขติ ฺต ฯ นว ปฺหา ปฺจวิฺาณมฺป
ยถา อารมฺมณปจฺจยา เอว กาตพฺพ ตีสุเยว โมโห
สพฺเพ ปฺหา ปวตฺติปฏิสนฺธิยา กาตพฺพา อสมฺโมหนฺเตน ฯ
[๙๒] นเหตุยา นว 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
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นฌาเน นว นมคฺเค นว นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๙๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๙๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อนนฺตเร นว สพฺพตฺถ
นว มคฺเค ตีณิ อวิคเต นว ฯ
สสฏวาโร
[๙๕] เจตสิก ธมฺม สสฏโ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิก ธมฺม สสฏโ อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิเก ขนฺเธ สสฏ จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิก
ธมฺม สสฏโ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อเจตสิก ธมฺม สสฏโ เจตสิโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิกฺจ อเจตสิกฺจ ธมฺม สสฏโ เจตสิโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เจตสิก เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ สงฺขิตฺต ฯ
[๙๖] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ
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[๙๗] เจตสิก ธมฺม สสฏโ เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: เอว ปฺจป ปฺหา กาตพฺพา ตีสุเยว โมโห ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๙๘] นเหตุยา ปฺจ นอธิปติยา ปฺจ นปุเรชาเต ปฺจ
นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ปฺจ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นวิปฺปยุตเฺ ต ปฺจ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๙๙] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: เจตสิกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: เจตสิกา เหตู จิตฺตสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส จ
อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เจตสิกา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๑๐๐] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เจตสิเก ขนฺเธ อารพฺภ เจตสิกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ เจตสิเก ขนฺเธ อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ มูล
ปุจฺฉิตพฺพ เจตสิเก ขนฺเธ อารพฺภ เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อริยา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ อเจตสิเก ขนฺเธ
อนิจฺจโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺต
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท
สุณาติ เจโตปริยาเณน อเจตสิกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
อากาสานฺจายตน ฯเปฯ อากิฺจฺายตน ฯเปฯ อเจตสิกา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปมคมนสทิส ฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... อเจตสิเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน อเจตสิเก ขนฺเธ
ชานาติ อากาสานฺจายตน ... อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ...
อเจตสิกา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม
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เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปมคมนสทิส ฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อเจตสิเก ขนฺเธ อนิจฺจโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ทิพฺเพน ...
สงฺขิตฺต ฯ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตน ... อเจตสิกา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เจตสิเก ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ อารพฺภ
เจตสิกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ เจตสิเก ขนฺเธ จ
จิตฺตฺจ อารพฺภ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ เจตสิเก
ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ อารพฺภ เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๑๐๑] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: เจตสิเก
ขนฺเธ ครุ กตฺวา เจตสิกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
เจตสิกา อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ อารมฺมณาธิปติ: เจตสิเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา
จิตฺต อุปฺปชฺชติ สหชาตาธิปติ: เจตสิกา อธิปติ จิตฺตสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
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ปุจฺฉิตพฺพ อารมฺมณาธิปติ: เจตสิเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา เจตสิกา
ขนฺธา จ จิตฺตฺจ อุปปฺ ชฺชนฺติ สหชาตาธิปติ: เจตสิกา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อเจตสิเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อเจตสิกา
อธิปติ จิตฺตสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน
ครุ กตฺวา ... ปมคมนสทิส ฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... อเจตสิเก
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: อเจตสิกา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก
ธมฺโม เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา
นิพฺพาน ... ปมคมน ฯ อเจตสิเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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สหชาตาธิปติ: อเจตสิกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เจตสิโก จ
อเจตสิโก จ ธมฺมา เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ ฯ ตีณิ ฯ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๑๐๒] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา เจตสิกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
เจตสิกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
ปุริมา ปุริมา เจตสิกา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส จิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ปุริมา ปุริมา
เจตสิกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน เจตสิกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริม ปุรมิ  จิตฺต ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
จิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: เอว ตีณิ กาตพฺพานิ
ปมคมนสทิส ปูเรตฺวา กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ เจตสิโก จ
อเจตสิโก จ ธมฺมา เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ อาวชฺชนาป วุฏานมฺป นตฺถิ ฯ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปฏิจฺจวารสทิส อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ปฏิจฺจวารสทิส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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นว ปจฺจยวารสทิส ฯ
[๑๐๓] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: เจตสิกา ขนฺธา เจตสิกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ตีณิ อุปนิสฺสยา เจตสิกา
ขนฺธา จิตฺตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ ตีณิ
อุปนิสฺสยา เจตสิกา ขนฺธา เจตสิกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... โภชน ... เสนาสน ...
จิตฺต อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ ... โภชน ...
เสนาสน ... จิตฺต สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... โภชน ... เสนาสน ...
จิตฺต อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ตีณิ ปมคมนสทิส นินฺนานากรณ ฯ
เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๑๐๔] อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ จิตฺตสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ เจตสิกาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส จ
อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
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จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ
จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๕] เจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺขิตฺต ฯ อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺขิตฺต ฯ เจตสิโก จ
อเจตสิโก จ ธมฺมา อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺขิตฺต ฯ
[๑๐๖] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๑๐๗] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: เจตสิกา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
เจตสิกา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: เจตสิกา เจตนา จิตฺตสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
เจตสิกา เจตนา วิปากสฺส จิตฺตสฺส กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
เจตสิกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
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รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: เจตสิกา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๐๘] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๑๐๙] เจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อเจตสิโก
ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: จิตฺต จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺต วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน
กายวิฺาณสฺส วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาต จิตฺต ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ เจตสิกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
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จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ
เจตสิกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อเจตสิโก ธมฺโม
เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ เจตสิกาน ขนฺธาน
จิตฺตสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ
จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๑๐] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ เจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ เจตสิโก
ธมฺโม เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ อเจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ฯ ปุเรชาต ฯ สหชาต: จิตฺต เจตสิกาน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ฯเปฯ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ เจตสิกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... ปุเรชาตสทิส นินฺนาน ฯ
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อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: จิตฺต สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ เจตสิกาน ขนฺธาน
จิตฺตสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ... ปุเรชาตสทิส นินฺนาน ฯ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ
ธมฺมา เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ
ทฺวินฺน ขนฺธาน กายวิฺาณสหคโต ... เจตสิโก เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ จิตฺตฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว
ขนฺธา ... ฯ สหชาโต: เจตสิโก เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ จิตฺตฺจ
ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เทฺวป กาตพฺพา ฯ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา
อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: จกฺขุวิฺาณสหคตา
ขนฺธา จ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส กายวิฺาณสหคตา ...
เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: เจตสิกา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
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ตีณิป กาตพฺพา ฯ ปจฺฉาชาตา: เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
เจตสิกา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: เจตสิกา ขนฺธา จ
จิตฺตฺจ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน
จกฺขุวิฺาณสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย กายวิฺาณสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ กายายตนฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน กายวิฺาณสฺส จ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาโต: เจตสิโก
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิยา เทฺว กาตพฺพา ฯ
[๑๑๑] เหตุยา ตีณิ 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 นว อาหาเร นว อินทฺ ฺริเย นว
ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๑๑๒] เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เจตสิโก ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ เจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อเจตสิโก
ธมฺโม อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อเจตสิโก ธมฺโม เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อเจตสิโก
ธมฺโม เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ ธมฺมา
เจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ
ธมฺมา อเจตสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เจตสิโก จ อเจตสิโก จ
ธมฺมา เจตสิกสฺส จ อเจตสิกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๑๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๑๑๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก นอุปนิสฺสเย
ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต
เอก โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
เจตสิกทุก นิฏิต ฯ
___________________
จิตฺตสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๑๖] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต
จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจจฺ จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
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ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
[๑๑๗] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สงฺขิตฺต ฯ
[๑๑๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก
กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อินฺทรฺ ิเย ฌาเน
มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว
นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ
[๑๑๙] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
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เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ เอว นวป ปฺหา กาตพฺพา อเหตุกนฺติ สพฺพตฺถ
นิยาเมตพฺพ เอก เยว โมหมูล ปูเรตพฺพ ฯ
[๑๒๐] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: เอก มหาภูต
ยาว อสฺสตฺตา ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก สงฺขิตฺต ฯ
[๑๒๑] 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 เอก นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๒๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นกมฺเม เอก นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก
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โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๒๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ
สมนนฺตเร ตีณิ อฺมฺเ ฉ ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก
กมฺเม นว มคฺเค เอก อวิคเต นว ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๒๔] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
เอก ... ปฏิจฺจสทิส ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต
จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
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จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
[๑๒๕] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ
จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ...
จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๒๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา นว
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน ตีณิ
กมฺเม นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ
[๑๒๗] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
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อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจจฺ สทิสา ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปจฺจยา จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: เอก
มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ จิตตฺ วิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา
จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺตฺจ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ
จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ กายายตนฺจ ปจฺจยา ... อเหตุก จิตฺตสมฺปยุตฺต
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ เอว
เทฺว ปฺหา ปวตฺติปฏิสนฺธิ กาตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๒๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต
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นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินทฺ ฺริเย เอก นฌาเน จตฺตาริ
นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๒๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นกมฺเม ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๓๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯเปฯ ... มคฺเค ตีณิ
ฯเปฯ ... อวิคเต นว ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๑๓๑] จิตฺตสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๑๓๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อธิปติยา เอก
สพฺพตฺถ เอก อวิคเต เอก ฯ
[๑๓๓] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เอก นปุเรชาเต เอก
นปจฺฉาชาเต เอก นอาเสวเน เอก นกมฺเม เอก นวิปาเก
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๑๓๔] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมฺปยุตฺตา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส จ จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๑๓๕] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จิตฺตสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
จิตฺตสมฺปยุตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
จิตฺตสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
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ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา
นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส
ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
จิตฺตวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ...
จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๓๖] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ
กตฺวา ... ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ จิตฺตสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: จิตฺตสมฺปยุตฺตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
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จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
จิตฺตสมฺปยุตฺตา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส จ จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
จิตฺตสมฺปยุตฺตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
อริยา นิพพฺ าน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพพฺ าน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
จิตฺตวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๑๓๗] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ปฏิจจฺ สทิสา ปฺหา
ฆฏนา นตฺถิ ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ปฏิจฺจสทิสา ฯจ
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ปจฺจยวารสทิสา ปฺหา ฆฏนา
นตฺถิ ฯ
[๑๓๘] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
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ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ฯเปฯ ปตฺถน ...
กายิก สุข ... กายิก ทุกขฺ  อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ ปาณ
หนติ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ กายิก ทุกฺข สทฺธาย ฯเปฯ
มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ ... โภชน ... เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๓๙] จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ จิตฺตสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๐] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺขิตฺต เอก ฯ อาเสวนปจฺจเยน
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ปจฺจโย: เอก ฯ
[๑๔๑] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: จิตฺตสมฺปยุตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: จิตฺตสมฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
จิตฺตสมฺปยุตฺตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: จิตฺตสมฺปยุตฺตา เจตนา กฏตฺตารูปานฬ
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส จ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: จิตฺตสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: จิตฺตสมฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๒] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๑๔๓] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: กพฬึกาโร อาหาโร

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 79

อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๔] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: รูปชีวิตินฺทฺริย
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
กายินฺทฺริย ฯเปฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริยฺจ
อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ สุขินฺทฺริยฺจ กายินฺทฺรยิ ฺจ ทุกฺขินฺทฺริยฺจ
กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๑๔๕] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
จิตฺตสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
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กายายตน ... วตฺถุ จิตฺตสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๖] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส จ
จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต อาหาร อินฺทรฺ ิย ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ จิตฺตสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
ปุเรชาตสทิส ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ
ทฺวินฺน ขนฺธาน ... กายายตน จิตฺตสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ทฺวินนฺ  ขนฺธาน ... เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา:
จิตฺตสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 81

อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จ รูปชีวิตินทฺ ฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๔๗] 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 อินทฺ ฺริเย ฉ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต
เอก วิปฺปยุตฺเต เทฺว อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา เอก วิคเต
เอก อวิคเต สตฺต ฯ
[๑๔๘] จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส จ จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต
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ธมฺโม จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมฺปยุตฺโต จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
จิตฺตวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๑๔๙] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ฉ นอฺมฺเ
ฉ นนิสฺสเย ฉ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต สตฺต
สพฺพตฺถ สตฺต นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนอตฺถิยา
จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๑๕๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก นอุปนิสฺสเย
ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต ... เอก โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๕๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา จตฺตาริ ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
จิตฺตสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
____________________
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จิตฺตสสฏทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๕๒] จิตฺตสสฏ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏโ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสสฏ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตวิสสฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏเ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
จิตฺตสสฏทุก ยถา จิตฺตสมฺปยุตฺตทุก เอว กาตพฺพ
นินฺนานากรณ ฯ
______________
จิตฺตสมุฏานทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๕๓] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
จิตฺตสมุฏาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป อุปาทารูป ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต กฏตฺตา จ
รูป ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏ าน เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ โนจิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตตฺ 
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจจฺ จิตฺต เอก มหาภูต ... มหาภูเต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจจฺ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏานา
ขนฺธา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน
จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ
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จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจจฺ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ
อุปาทารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ
ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๔] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาเน
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจจฺ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
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จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม
ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา ฯ
โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจจฺ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตตฺ สมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ
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วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน ปฺจ
กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อินฺทรฺ ิเย นว ฌาเน
นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ
[๑๕๖] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... จิตฺตสมุฏาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ จิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุเก จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต กฏตฺตา จ
รูป ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสมุฏาน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ โนจิตฺตสมุฏาน
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ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตฺต
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจจฺ จิตฺต เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา
กาตพฺพา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ฯเปฯ
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ โนจิตตฺ สมุฏาน ธมฺม ปฏิจจฺ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตตฺ สมุฏาโน จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจจฺ สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา
กฏตฺตา จ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตตฺ สมุฏาโน
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
จิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตตฺ สมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๑๕๗] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตสมุฏาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ โนจิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตฺต ปฏิจฺจ
วตฺถุ เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
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จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ จิตตฺ สมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจจฺ
จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสมุฏาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๑๕๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ฉ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ฉ นสมนนฺตเร ฉ นอฺมฺเ ฉ นอุปนิสสฺ เย ฉ
นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
จตฺตาริ นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก
นฌาเน ฉ นมคฺเค นว นสมฺปยุตเฺ ต ฉ นวิปปฺ ยุตฺเต ฉ
โนนตฺถิยา ฉ โนวิคเต ฉ ฯ
[๑๕๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ... นอธิปติยา นว นกมฺเม
ตีณิ นวิปาเก ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถยิ า ฉ
โนวิคเต ฉ ฯ
[๑๖๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อนนฺตเร นว สมนนฺตเร)
นว ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน ปฺจ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ
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อวิคเต นว ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๖๑] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป
กาตพฺพา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ
ปจฺจยา จิตฺต สมฺปยุตตฺ กา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺว
ปฏิจฺจสทิสา ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป ปฏิจฺจสทิสา ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
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จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตีณิป กาตพฺพา ปฏิจฺจสทิสา ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ปฏิจฺจสทิสา ฯ
[๑๖๒] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสมุฏาน
ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณ
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา กายวิฺาณ ... จิตฺต ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ สมฺปยุตฺตกา
จ ขนฺธา กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว
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ขนฺเธ ... จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสมุฏาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคเต ขนฺเธ จ
จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายวิฺาณสหคเต ...
จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จกฺขุวิฺาณฺจ เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ...
จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๖๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว อวิคเต นว ฯ
[๑๖๔] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: สพฺเพ นวป ปฺหา กาตพฺพา
ปฏิจฺจวารสทิสา ปฺจวิฺาณมฺป กาตพฺพ ตีณิเยว โมโห ฯ
[๑๖๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ฉ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ฉ นสมนนฺตเร ฉ นอฺมฺเ ฉ นอุปนิสสฺ เย
ฉ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
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จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก
นฌาเน นว นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ฉ
โนนตฺถิยา
ฉ
โนวิคเต
ฉ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๑๖๖] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม สสฏโ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม สสฏโ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาเน
ขนฺเธ สสฏ จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมุฏาน ธมฺม สสฏโ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม สสฏโ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสมุฏานฺจ โนจิตฺตสมุฏานฺจ
ธมฺม สสฏโ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ สสฏา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๖๗] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ สพฺพตฺถ ปฺจ
อวิคเต ปฺจ ฯ
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[๑๖๘] จิตฺตสมุฏาน ธมฺม สสฏโ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ปฺจ ปฺหา กาตพฺพา ตีณิ โมโห ฯ
[๑๖๙] นเหตุยา ปฺจ นอธิปติยา ปฺจ นปุเรชาเต ปฺจ
นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ปฺจ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นวิปฺปยุตเฺ ต ปฺจ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๑๗๐] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานา เหตู จิตฺตสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏานา เหตู จิตฺตสฺส กฏตฺตา จ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ
[๑๗๑] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ อารพฺภ
จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ จิตฺตสมุฏาเน
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ขนฺเธ อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ มูล กาตพฺพ จิตฺตสมุฏาเน
ขนฺเธ อารพฺภ จิตฺตสมุฏ านา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนจิตตฺ สมุฏาเน ขนฺเธ
อนิจฺจโต วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
จิตฺต อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน โนจิตฺตสมุฏานจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน ... อากิฺจฺายตน ...
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... โนจิตฺตสมุฏานา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ ปมคมนสทิส จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนจิตฺตสมุฏาเน
ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป
ปสฺสติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
โผฏพฺพายตน ... โนจิตฺตสมุฏานา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส
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อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา นิพพฺ าน ปจฺจเวกฺขนฺติ
ปมคมนสทิส โนจิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ อนิจฺจโต วิปสฺสติ ฯเปฯ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ... รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ... โนจิตฺตสมุฏานา
ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา
จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อารพฺภ
กาตพฺพา ฯ
[๑๗๒] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
จิตฺตสมุฏานา ขนฺเธ ครุ กตฺวา จิตฺตสมุฏาเน ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: จิตฺตสมุฏานา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ตีณิป อารมฺมณาธิปติป สหชาตาธิปติป กาตพฺพา ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน
ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา ฯเปฯ
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โนจิตฺตสมุฏาเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อริยา นิพฺพาน ครุ กตฺวา ฯเปฯ
โนจิตตฺ สมุฏาเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนจิตฺตสมุฏานา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
อริยา นิพพฺ าน ครุ กตฺวา ฯเปฯ โนจิตตฺ สมุฏาเน
ขนฺเธ ครุ กตฺวา ฯเปฯ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา
จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
ตีณิ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๑๗๓] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ วุฏาน นตฺถิ ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน
ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริม
ปุริม จิตฺต ปจฺฉิมสฺส ฯเปฯ นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิตเร
เทฺว คณนา อิมสฺส สทิสาเยว กาตพฺพา ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ
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โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ กาตพฺพา วุฏาน นตฺถิ ฯ
[๑๗๔] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺจยสทิส ฯ
[๑๗๕] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ตีณิ ปฺหา กาตพฺพา ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... โภชน ... เสนาสน ... จิตฺต
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ ... โภชน ...
เสนาสน ... จิตฺต จิตตฺ สฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... โภชน ... เสนาสน ... จิตฺต อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ ... โภชน ... เสนาสน ... จิตฺต
สทฺธาย ฯเปฯ มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
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ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุตุ ... โภชน ...
เสนาสน ... จิตฺต อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อุตุ ...
โภชน ... เสนาสน ... จิตฺต จิตฺตสมุฏานาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ
ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ตีณิ ฯ
[๑๗๖] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต: จิตฺตสมุฏาเน
รูเป ฯเปฯ โผฏพฺเพ อนิจฺจโต วิปสฺสติ ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
จิตฺตสมุฏาเน รูเป ฯเปฯ โผฏพฺเพ อนิจฺจโต
วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺต
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขวุ ิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
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จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต: จิตฺตสมุฏาเน รูเป ฯเปฯ
โผฏพฺเพ อนิจฺจโต วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ จิตตฺ ฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
โผฏพฺพายตน ... ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ฯเปฯ วตฺถุ ... กาย ... รูเป ฯเปฯ
โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ฯเปฯ ต อารพฺภ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ จิตฺตสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน กายายตน ... วตฺถุ จิตฺตสมุฏานาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรจาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ฯเปฯ ต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา ... ทิพฺพาย โสตธาตุยา ... รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน กายายตน ...
วตฺถุ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา
จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ จิตฺตสมุฏาน รูปายตนฺจ วตฺถุ จ
จิตฺตสมุฏานาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตสมุฏาน
โผฏพฺพายตนฺจ ... จิตฺตสมุฏาน รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ
จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏาน โผฏพฺพายตนฺจ
กายายตนฺจ ... ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา
โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ จิตฺตสมุฏาน รูปายตนฺจ วตฺถุ จ
จิตฺตสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตสมุฏาน โผฏพฺพายตนฺจ
วตฺถุ จ ... จิตฺตสมุฏาน รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ
จกฺขุวิฺาณสฺส จิตฺตสมุฏาน โผฏพฺพายตนฺจ กายายตนฺจ ... ฯ
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จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส
จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ จิตฺตสมุฏาน รูปายตนฺจ
วตฺถุ จ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย จิตฺตสมุฏาน โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ ...
จิตฺตสมุฏาน รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตสมุฏาน
โผฏพฺพายตนฺจ ... ฯ
[๑๗๗] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส จิตฺตสมุฏานสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย อิมินากาเรเนว ปจฺฉาชาโต วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๑๗๘] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
จิตฺตสมุฏานา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: จิตฺตสมุฏานา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: จิตฺตสมุฏานา เจตนา
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จิตฺตสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: จิตฺตสมุฏานา
เจตนา วิปากสฺส จิตฺตสฺส กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: จิตฺตสมุฏานา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: จิตฺตสมุฏานา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯฎ
[๑๗๙] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๑๘๐] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิ ฯ มูล กาตพฺพ จิตฺตสมุฏานา อาหารา จิตฺตสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ จิตฺตสมุฏาโน กพฬึกาโร
อาหาโร อิมสฺส โนจิตฺตสมุฏานสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ จิตฺตสมุฏานา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนจิตฺตสมุฏานา
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อาหารา กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
โนจิตฺตสมุฏาโน กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส โนจิตฺตสมุฏานสฺสฏ
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ โนจิตฺตสมุฏานา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล กาตพฺพ
ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ โนจิตฺตสมุฏานา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานา จ โนจิตฺตสมุฏานา จ อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล กาตพฺพ ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏานา
จ โนจิตฺตสมุฏานา จ อาหารา กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตตฺ สมุฏาโน จ กพฬึกาโร
อาหาโร อิมสฺส โนจิตฺตสมุฏานสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏานา
จ โนจิตฺตสมุฏานา จ อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๑๘๑] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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โนจิตฺตสมุฏานา อินฺทฺริยา กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย
กายวิฺาณสฺส รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ โนจิตฺตสมุฏานา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จกฺขุนทฺ ฺริย จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
กายินฺทฺริย ... ฯ มูล กาตพฺพ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ โนจิตฺตสมุฏานา อินฺทฺริยา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน ปจฺจโย
กายินฺทฺริย ... ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา
จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานา
จ โนจิตฺตสมุฏานา จ อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จกฺขุนฺทฺริยฺจ อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
กายินฺทฺริยฺจ สุขินฺทรฺ ิยฺจ กายินฺทฺริยฺจ ทุกฺขินฺทฺริยฺจ
กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏานา จ โนจิตฺตสมุฏานา จ อินฺทฺริยา
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริยฺจ
อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺริย ... ฯ มูล กาตพฺพ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสมุฏานา จ โนจิตฺตสมุฏานา จ อินฺทฺริยา
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุนฺทฺริยฺจ อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ ... ฯ ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๑๘๒] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส
จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺต
วตฺถุสฺส วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนจิตฺตสมุฏานา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส โนจิตฺตสมุฏานสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
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ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส
จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏาโน
จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๘๓] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ สงฺขิตฺต ฯ
จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
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สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน
จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต
เอโก ขนฺโธ ... สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ
ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: จกฺขุวิฺาณสหคตา
ขนฺธา จ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย กายวิฺาณสหคตา ... ฯ สหชาตา: จิตฺตสมุฏานา ...
ปจฺจยวารสทิสา ปฏิสนฺธปิ  ปวตฺติป กาตพฺพา สพฺเพสมฺป ปฺหาน ฯ
ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
โนจิตฺตสมุฏานสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
โนจิตฺตสมุฏานสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
จิตฺตสมุฏานา ขนฺธา จ จิตฺตฺจ รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ
ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาโต:
จกฺขุวิฺาณสหคโต ... สงฺขิตฺต ฯ ปจฺจยวาโร สหชาตวารสทิโส
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สหชาตปทา สพฺเพ กาตพฺพา ฯ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๘๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต นว ปจฺฉาชาเต นว อาเสวเน
นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก นว สพฺพตฺถ นว อินทฺ ฺริเย นว
ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต นว
ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ
[๑๘๕] จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม
โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ
ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
จิตฺตสมุฏาโน จ โนจิตฺตสมุฏาโน จ ธมฺมา จิตฺตสมุฏานสฺส จ
โนจิตฺตสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๑๘๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๑๘๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๑๘๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมคณนา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
จิตฺตสมุฏานทุก นิฏิต ฯ
________________________
จิตฺตสหภุทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๑๘๙] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสหภุ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จิตฺตสหภุ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภู
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺต โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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จิตฺตสหภู ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต กฏตฺตา จ รูป ฯ
จิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตฺจ จิตฺตสหภุ จ โนจิตฺตสหภุ จ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ กฏตฺตา จ
รูป ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจจฺ โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตฺต ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ จิตฺต เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภุ
จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ โนจิตฺตสหภุ
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสหภุ จ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสหภุ
จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสหภุ จ โนจิตฺตสหภุ จ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตฺจ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสหภุ จ โนจิตฺตสหภุ
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จ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ
ธมฺม ปฏิจจฺ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสหภุ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสหภุ
จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ ธมฺม
ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภู
ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺต
จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏาน
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสหภุ จ
โนจิตฺตสหภุ จ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตสหภู
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ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๙๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อรูป สพฺพ อุทฺธริตพฺพ
จิตฺตสมุฏานทุกสทิส ฯ อธิปติยา นว มหาภูตา ฉสุป ปเฺหสุ
กาตพฺพา อธิปติยา ตีสุ นตฺถิ ฯ อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว
สหชาเต นว อฺมฺเ นว นิสสฺ เย นว อุปนิสฺสเย นว
ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน ปฺจ กมฺเม นว สพฺพตฺถ นว
อวิคเต นว ฯ
[๑๙๑] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ เอว นวป ปฺหา กาตพฺพา อเหตุกนฺติ
นิยาเมตพฺพ ยถา อนุโลเม ลพฺภติ เอว กาตพฺพ ตีณิ โมโห
ยถา จิตฺตสมุฏานทุเก เอวเมว กาตพฺพา ฯ
[๑๙๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย
นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว ฯ
[๑๙๓] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: จิตฺตสหภู ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู เจตนา ฯ
โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา:
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พาหิร ... อาหาร ... อุตุ ... ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ
[๑๙๔] นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก ฯ
[๑๙๕] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา: ปฺจวิฺาณสหคต ฯเปฯ
[๑๙๖] นฌาเน ฉ นมคฺเค นว นสมฺปยุตเฺ ต นว
นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺวป คณนา กาตพฺพา ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๑๙๗] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปจฺจยา
โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต
จิตฺต ปจฺจยา โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ปฏิจฺจสทิสา
สพฺเพ มหาภูตา ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสหภู
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
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จิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสหภู ขนฺธา
ปฏิสนฺธิ สพฺเพ มหาภูตา ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม
ปจฺจยา จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสหภุ จ โนจิตฺตสหภุ จ
จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ปฏิจฺจสทิสา สพฺเพ มหาภูตา ฯ จิตฺตสหภฺุจ
โนจิตฺตสหภฺุจ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตสหภุ
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ปฏิจฺจสทิสา สพฺเพ มหาภูตา ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ
ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปจฺจยา โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏาน
รูป จิตฺตสหภู ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา จิตฺต จิตฺตสหภู
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา โนจิตฺตสหภุ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิ ปฏิจฺจสทิสา สพฺเพ มหาภูตา ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสหภุ จ โนจิตฺตสหภุ จ จิตฺตสมุฏาน รูป
จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
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เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ปฏิจฺจสทิสา สพฺเพ มหาภูตา ฯ
[๑๙๘] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม ปจฺจยา
โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... ฯ อิม จิตฺตสมุฏานทุเก
ปจฺจยวาเร อารมฺมณสทิส ฉนฺนมฺป อิเมส ปฺจวิฺาณมูลา
กาตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๑๙๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว อวิคเต นว ฯ
[๒๐๐] จิตฺตสหภุ ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺพ
กาตพฺพ ปจฺจยวารสฺส ปฺจวิฺาณ ฉนฺนมฺป มูลา กาตพฺพา
สพฺเพ มหาภูตา ตีณิเยว โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๐๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย
นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว
นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก
นฌาเน นว นมคฺเค นว นสมฺปยุตเฺ ต นว นวิปฺปยุตฺเต ฉ
โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
[๒๐๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว ... นกมฺเม
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ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถิยา
นว โนวิคเต นว ฯ
[๒๐๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อนนฺตเร นว สพฺพตฺถ
นว มคฺเค ตีณิ อวิคเต นว ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ
สสฏวาโร
[๒๐๔] จิตฺตสหภุ ธมฺม สสฏโ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสหภุ ธมฺม สสฏโ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภู ขนฺเธ สสฏ จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ
จิตฺตสหภุ ธมฺม สสฏโ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสหภุ ธมฺม
สสฏโ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสหภฺุจ โนจิตฺตสหภฺุจ
ธมฺม สสฏโ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสหภุ
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๐๕] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ สพฺพตฺถ ปฺจ
อวิคเต ปฺจ ฯ
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[๒๐๖] นเหตุยา ปฺจ ตีณิ โมโห ฯ นอธิปติยา ปฺจ
นปุเรชาเต ปฺจ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ปฺจ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป สพฺเพ กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๐๗] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺตสหภู เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสหภูน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
จิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตตฺ สหภุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
จิตฺตสหภู เหตู จิตฺตสฺส โนจิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสหภู เหตู จิตฺตสฺส
กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม
จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
จิตฺตสหภู เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสหภูนฺจ
โนจิตฺตสหภูนฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๐๘] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว จิตฺตสมุฏานทุกสทิส นินฺนานากรณ ฯ
[๒๐๙] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติยา ปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ อารมฺมณาธิปติป สหชาตาธิปติป กาตพฺพา ฯ
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โนจิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ อารมฺมณาธิปติป สหชาตาธิปติป อิเมสมฺป ติณฺณ
กาตพฺพา นวป ปฺหา จิตฺตสมุฏานทุกสทิสา อนฺเต ตีณิ
อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๒๑๐] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว จิตฺตสมุฏานทุกสทิส นินฺนานากรณ ฯ สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปจฺจยวารสทิสา ฯ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว จิตฺตสมุฏานทุกสทิสา ฯ
[๒๑๑] โนจิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถปุ ุเรชาต ตีณิ ฯ
โนจิตฺตสหภุมูลเยว ลพฺภติ จิตฺตสมุฏานทุกสทิสา ตีณิป
นินฺนานากรณ ฯ
[๒๑๒] จิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
โนจิตฺตสหภุสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสหภู
ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา โนจิตตฺ สหภุสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
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[๒๑๓] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: จิตฺตสหภู เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: จิตฺตสหภู เจตนา วิปากาน
จิตฺตสหภูน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม
โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: จิตฺตสหภู เจตนา จิตฺตสฺส โนจิตฺตสหภูน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
จิตฺตสหภู เจตนา วิปากสฺส จิตฺตสฺส กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส
จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: จิตฺตสหภู เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสฺส จ จิตฺตสหภูนฺจ โนจิตตฺ สหภูนฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: จิตฺตสหภู เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๔] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺตสมุฏานทุกสทิส ฯ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
จิตฺตสมุฏานทุกสทิสา อิมมฺป เอก กพฬึการอาหารสทิส ฯ
[๒๑๕] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว จิตฺตสมุฏานทุกสทิส นินฺนานากรณ ฯ
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ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฺจ ฯ
[๒๑๖] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา จิตฺตสหภูน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู
ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา โนจิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส โนจิตฺตสหภุสฺส
กายสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส
จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา จิตฺตสหภูนฺจ โนจิตฺตสหภูนฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสหภู
ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: จิตฺต โนจิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺต กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺต วตฺถสุ ฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย กายายตน ... วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต: จิตฺต ปุเรชาตสฺส อิมสฺส โนจิตฺตสหภุสฺส
กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสหภู
ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: จิตฺต จิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน ... วตฺถุ
จิตฺตสหภูน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม
จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: จิตฺต จิตฺตสหภูนฺจ
โนจิตฺตสหภูนฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน ...
วตฺถุ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา จ
จิตฺตฺจ จิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา โนจิตฺตสหภุสฺส
ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ขนฺธา จิตฺตฺจ โนจิตฺตสหภูน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
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ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส โนจิตฺตสหภุสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส
จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสหภู จ
โนจิตฺตสหภู จ ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสหภูนฺจ โนจิตฺตสหภูนฺจ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๑๗] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺตสหภู เอโก ขนฺโธ ... ปฏิจฺจสทิส ฯ จิตฺตสหภู
ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตตฺ สหภุสฺส จ
โนจิตฺตสหภุสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสหภู เอโก
ขนฺโธ ... ปฏิจฺจสทิส ฯ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ โนจิตฺตสหภู
ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู
จ ธมฺมา จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: จกฺขวุ ิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน ... สพฺพ
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ปฏิสนฺธิย กาตพฺพ สหชาต ปุเรชาต ฯ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ
ธมฺมา โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: จกฺขุวิฺาณสหคตา
ขนฺธา จ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย กายวิฺาณสหคตา ... จิตตฺ สหภู ขนฺธา จ จิตฺตฺจ
โนจิตฺตสหภูน จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สหชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา จ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตา: จิตฺตสหภู ขนฺธา จ มหาภูตา จ โนจิตฺตสหภูน
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ตีณิป กาตพฺพา ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส โนจิตฺตสหภุสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ขนฺธา
กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส โนจิตฺตสหภุสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ขนฺธา
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จิตฺตสหภู จ
โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ ... ปจฺจยวารสทิส ฯ
[๒๑๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
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นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก นว อาหาเร นว อินฺทฺริเย
นว ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๒๑๙] จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนจิตฺตสหภู ธมฺโม โนจิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺตสหภู
ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสหภู
จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา จิตฺตสหภุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสหภู จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา โนจิตฺตสหภุสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสหภู
จ โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา จิตฺตสหภุสฺส จ โนจิตฺตสหภุสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๒๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๒๒๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๒๒๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ
จิตฺตสหภุทุก นิฏิต ฯ
___________________
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จิตฺตานุปริวตฺติทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๒๓] จิตฺตานุปริวตฺตึ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตานุปริวตฺตี ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตานุปริวตฺตึ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตานุปริวตฺติ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
ยถา จิตฺตสหภุทุก เอว อิม ทุก กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
___________________
จิตฺตสสฏสมุฏานทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๒๔] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
ฯเปฯ จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาเน
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต กฏตฺตา จ รูป ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน
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เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม
ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป จิตฺต ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาเน
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๒๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ปฺจ อาเสวเน
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ปฺจ กมฺเม นว วิปาเก นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ
[๒๒๖] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสสฏสมุฏาน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม
ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุเก จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตตฺ สมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตตฺ  ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต
เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
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ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
จิตฺต ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาน
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
อเหตุเก จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาเน
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ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
จิตฺต ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
[๒๒๗] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาเน
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน
ธมฺม
ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป จิตตฺ  ปฏิจฺจ วตฺถุ
เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตตฺ สสฏสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ
จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺว
กาตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๒๒๘] 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 ฉ นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๒๒๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๓๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อนนฺตเร นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๒๓๑] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ ยาว
มหาภูตา ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
เทฺวป กาตพฺพา ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา
เทฺว ขนฺเธ เทฺว ขนฺธา ... จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺเธ เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป
กาตพฺพา ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปจฺจยา โนจิตฺตสสฏสมุฏาน
รูป จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา โนจิตฺตสสฏสมุฏาน รูป จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ตีณิป กาตพฺพา ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม ปจฺจยา
จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
[๒๓๒] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน
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ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา
กายายตน ... จิตฺต ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา
จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ
จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
กายวิฺาณสหคต ... จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เทฺว กาตพฺพา ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
ธมฺม ปจฺจยา โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคเต ขนฺเธ จ
จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายวิฺาณสหคเต ...
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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เอก ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม
ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๓๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว อวิคเต นว ฯ
[๒๓๔] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปจฺจยา จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: เอว นว ปฺหา กาตพฺพา
ปจฺจยวาเร ปฺจวิฺาณมฺป กาตพฺพ ตีณิเยว โมโห ฯ
[๒๓๕] 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 นว นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ปฺจ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๒๓๖] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม สสฏโ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธ
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สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ธนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาน
ธมฺม สสฏโ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ สสฏ จิตฺต ปฏิสนฺธิ ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม สสฏโ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม สสฏโ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺต สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ จิตฺตสสฏสมุฏานฺจ
โนจิตฺตสสฏสมุฏานฺจ ธมฺม สสฏโ จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏาน เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๓๗] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๒๓๘] จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม สสฏโ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ตีณิ เยว โมโห ฯ
[๒๓๙] นเหตุยา ปฺจ นอธิปติยา ปฺจ นปุเรชาเต ปฺจ
นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ปฺจ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นวิปฺปยุตเฺ ต ปฺจ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๒๔๐] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสสฏสมุฏานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล กาตพฺพ
จิตฺตสสฏสมุฏานา เหตู จิตฺตสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล กาตพฺพ จิตฺตสสฏสมุฏานา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๒๔๑] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ
อารพฺภ จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ
จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ มูล
กาตพฺพ จิตฺตสสฏสมุฏาเน ขนฺเธ อารพฺภ จิตฺตฺจ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อริยา นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ยถา จิตฺตสหภุทุเก อารมฺมณ เอว กาตพฺพ นินฺนานากรณ
นวป ปฺหา ฯ
[๒๔๒] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
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ตีณิ ฯ เทฺวป อธิปตี กาตพฺพา ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ เทฺวป อธิปตี กาตพฺพา ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ ฯ เอกาเยว อธิปติ กาตพฺพา นวป ปฺหา
ยถา จิตฺตสหภุทุก เอว กาตพฺพา นินฺนานากรณ ฯ
[๒๔๓] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นวป ปฺหา จิตฺตสหภุทุกสทิสา ฯ
... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
ปฏิจฺจสทิสา ฯ ... อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปฏิจฺจสทิสา ฯ
... นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปจฺจยสทิสา ฯ ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นวป ปฺหา จิตฺตสหภุทุกสทิสา นินฺนานากรณ ฯ
[๒๔๔] โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ตีณิ ฯ จิตฺตสหภุทุกสทิสา นินฺนานากรณ ฯ
[๒๔๕] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: จิตฺตสหภุทุกสทิสา
นินฺนานากรณ ตีณิป ปจฺฉาชาตา เทฺว เอกมูลา เอกา ฆฏนา ฯ
... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
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[๒๔๖] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ จิตฺตสหภุทุกสทิสา นินฺนานากรณา
ตีณิป สหชาตา: นานาขณิกา: ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: นว จิตฺตสหภุคมนสทิสา เอโกเยว
กพฬึกาโร อาหาโร ฯ ... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๒๔๗] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ จิตฺตสสฏสมุฏานาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน ... วตฺถุ จิตฺตสสฏสมุฏานาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนจิตตฺ สสฏสมุฏาโน
ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน ...
วตฺถุ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๔๘] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิสา ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม
จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ ปุเรชาตสทิส
ปุเรชาต กาตพฺพ ฯ สพฺพ สงฺขิตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: จิตฺต
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
วตฺถุ จิตฺตสสฏสมุฏานาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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ปุเรชาต: ปุเรชาตสทิส นินฺนานากรณ ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: จิตฺต
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ จิตฺตสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
ปุเรชาตสทิส ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: จกฺขวุ ิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
จกฺขุวิฺาณฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก
ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน กายวิฺาณสหคโต ...
จิตฺตสสฏสมุฏาโน เอโก ขนฺโธ จ จิตฺตฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตสสฏสมุฏาโน เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
เทฺวป ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา:
จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา จ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย กายวิฺาณสหคตา ... จิตฺตสสฏสมุฏานา
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ขนฺธา จ จิตฺตฺจ จิตฺตสสฏสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสสฏสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จิตฺตสสฏสมุฏานา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตีณิ ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา จ
จิตฺตฺจ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสสฏสมุฏานา ขนฺธา จ
จิตฺตฺจ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: จิตฺตสสฏสมุฏานา
ขนฺธา จ จิตฺตฺจ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน
จกฺขุวิฺาณสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
กายวิฺาณสหคโต ... ฯ สหชาโต: จิตฺตสสฏสมุฏาโน เอโก
ขนฺโธ จ จิตฺตฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... จิตฺตสสฏสมุฏาโน
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป ฯ
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[๒๔๙] เหตุยา ตีณิ 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 นว อาหาเร นว อินทฺ ฺริเย นว
ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๒๕๐] จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน
ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏ*สมุฏานสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ
ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน จ ธมฺมา
โนจิตฺตสสฏสมุฏ านสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาโน จ โนจิตตฺ สสฏสมุฏาโน
จ ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส จ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสฺส
จ
ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๕๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว
[๒๕๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ เอก
นอุปนิสฺสเย ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต
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ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๒๕๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏานทุก นิฏิต ฯ
___________________
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๕๔] จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ ยถา จิตฺตสสฏสมุฏานทุก เอว อิมมฺป ทุก
นินฺนานากรณ ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก นิฏิต ฯ
_______________
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๕๕] จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ ธมฺม ปฏิจฺจ
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
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จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ ยถา จิตฺตสสฏสมุฏานทุก เอว
อิมมฺป ทุก นินฺนานากรณ ฯ
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก นิฏิต ฯ
___________________
อชฺฌตฺติกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๕๖] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ
อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา พาหิร กฏตฺตา จ
รูป ฯ อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ
พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิร เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ เทฺว ขนฺธา พาหิร กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา
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เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิเร
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺต อชฺฌตฺติก กฏตฺตา จ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิร วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ
อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... จิตฺตฺจ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺต จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา พาหิร กฏตฺตา จ รูป
จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ พาหิร กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ พาหิรา ขนฺธา ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
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เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ
เทฺว ขนฺธา อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๕๗] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ
พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ
พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ พาหิร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
จิตฺต สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: พาหิร
เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๒๕๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ปฺจ สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต นว อฺมฺเ
ปฺจ นิสสฺ เย นว อุปนิสฺสเย ปฺจ ปุเรชาเต ปฺจ
อาเสวเน ปฺจ กมฺเม นว วิปาเก นว สพฺพตฺถ นว
สมฺปยุตฺเต ปฺจ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ปฺจ
วิคเต ปฺจ อวิคเต นว ฯ
[๒๕๙] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ
อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา พาหิร กฏตฺตา จ รูป วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
จิตฺต ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อชฺฌตฺติก
ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป ฯ พาหิร ธมฺม
ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก พาหิร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคโต
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โมโห ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺต อชฺฌตฺติก กฏตฺตา จ
รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต ฯ พาหิร ธมฺม
ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก พาหิร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ
กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ จิตฺต
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ
อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจจฺ
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก
จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
พาหิร กฏตฺตา จ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ พาหิร กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ พาหิรา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
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จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ
กฏตฺตารูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๖๐] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตา
รูป ฯ อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: จิตฺต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺต ปฏิจฺจ พาหิร กฏตฺตารูป ฯ อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอารมฺมณปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป ฯ
พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิเร
ขนฺเธ ปฏิจจฺ พาหิร กฏตฺตารูป พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ เอก
มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ พาหิเร ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
พาหิเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป ฯ
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อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: พาหิเร
ขนฺเธ จ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตฺจ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ เทฺว ฯ อชฺฌตฺติกฺจ
พาหิรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๖๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว สพฺพตฺถ นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ปฺจนอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก ฯ
[๒๖๒] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
กายวิฺาณ ... ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน ... ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นฌานปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จกฺขุวิฺาณ กายวิฺาณสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
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กายวิฺาณ ฯ พาหิร ธมฺม ปฏิจฺจ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นฌานปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จกฺขุวิฺาณฺจ เทฺว ขนฺเธ ...
กายวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ... ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ... ฯ จกฺก ฯ
[๒๖๓] นฌาเน ปฺจ นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต นว
นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
[๒๖๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๒๖๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปฺจ ... อนนฺตเร ปฺจ
สมนนฺตเร ปฺจ สหชาเต นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๒๖๖] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ พาหิร ธมฺม ปจฺจยา
พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ
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ปจฺจยา พาหิรา ขนฺธา ฯ พาหิร ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิเร ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต
วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ พาหิร
ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺวป กาตพฺพา ฯ
อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปจฺจยา อชฺฌตฺติก กฏตฺตารูป ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม
ปจฺจยา พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก
ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
จิตฺตฺจ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป จิตฺตฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา พาหิรา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตีณิป กาตพฺพา ฯ
อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิร เอก ขนฺธฺจ
จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ กฏตฺตารูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๖๗] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
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กายายตน ... ฯ อชฺฌตฺติก ธมฺม ปจฺจยา พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณสหคตา ขนฺธา กายายตนฺจ ... จิตฺต ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อชฺฌตฺติก ธมฺม ปจฺจยา
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
กายายตน ... ฯ พาหิร ธมฺม ปจฺจยา พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา พาหิรา ขนฺธา ฯ พาหิร
ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
พาหิเร ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺต วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ
เทฺวป กาตพฺพา ฯ พาหิร ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา จิตฺต
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก ฯ อชฺฌตฺติกฺจ
พาหิรฺจ ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขุวิฺาณสหคเต ขนฺเธ จ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายวิฺาณสหคเต ... ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ
ธมฺม ปจฺจยา พาหิโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ...
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พาหิร เอก ขนฺธฺจ จิตฺตฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... จิตฺตฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา พาหิรา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
เทฺวป กาตพฺพา ฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา จกฺขุวิฺาณฺจ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๖๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต นว อาเสวเน นว
กมฺเม นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ
[๒๖๙] อชฺฌตฺติก ธมฺม ปจฺจยา อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต ปจฺจยา อชฺฌตฺติก
กฏตฺตารูป จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ ฯ สงฺขิตฺต ฯ เอว
นวป ปฺหา กาตพฺพา ปฺจวิฺาณมฺป ปเวเสตพฺพ ตีณิ เยว
โมโห ฯ
[๒๗๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย
นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
ตีณิ นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน
นว นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ
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โนนตฺถิยา
นว โนวิคเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๒๗๑] อชฺฌตฺติก ธมฺม สสฏโ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: จิตฺต สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
จิตฺต สสฏา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ พาหิร ธมฺม สสฏโ
พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธ สสฏา
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ฯเปฯ พาหิร
ธมฺม สสฏโ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิเร
ขนฺเธ สสฏ จิตฺต ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ พาหิร ธมฺม สสฏโ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: พาหิร
เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว ขนฺธา จิตฺตฺจ เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อชฺฌตฺติกฺจ พาหิรฺจ ธมฺม สสฏโ
พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: พาหิร เอก ขนฺธฺจ
จิตฺตฺจ สสฏา เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๗๒] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ปฺจ อธิปติยา ปฺจ
สพฺพตฺถ ปฺจ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๒๗๓] อชฺฌตฺติก ธมฺม สสฏโ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: เอว ปฺจ กาตพฺพา ตีณิเยว โมโห ฯ
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[๒๗๔] นเหตุยา ปฺจ นอธิปติยา ปฺจ นปุเรชาเต
ปฺจ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม ตีณิ
นวิปาเก ปฺจ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นสมฺปยุตเฺ ต
ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๒๗๕] พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
พาหิรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
พาหิรา เหตู จิตฺตสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา
เหตู จิตฺตสฺส อชฺฌตฺติกานฺจ กฏตฺตารูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺตกิ สฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: พาหิรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ อชฺฌตฺติกานฺจ
พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๒๗๖] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จิตฺต อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
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จิตฺต อารพฺภ พาหิรา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
จิตฺต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ... ผล ... นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา พาหิเร ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ
รูเป ฯเปฯ วตฺถุ ... พาหิเร ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน พาหิรจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ
อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส รูปายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตน ... พาหิรา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน๖
ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ต ปจฺจเวกฺขติ
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อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... ฯ สงฺขิตฺต สพฺพ
กาตพฺพ ฯ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... รูเป ฯเปฯ วตฺถุ อนิจฺจโต
วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺต
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... พาหิรา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺตฺจ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สงฺขิตฺต สพฺพ กาตพฺพ ฯ
พาหิเร ขนฺเธ อนิจฺจโต วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ทิพเฺ พน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน โผฏพฺพายตน ... พาหิรา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
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[๒๗๗] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อชฺฌตฺติเก ขนฺเธ จิตฺต
ครุ กตฺวา จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
จิตฺต ครุ กตฺวา พาหิรา ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
จิตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ อารมฺมณาธิปติ:
อชฺฌตฺติก จิตฺต ครุ กตฺวา จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน
ทตฺวา ... ตีณิ ฯ เทฺว อธิปตี ติณฺณมฺป กาตพฺพา ฯ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ ติณฺณมฺป เอกาเยว อธิปติ ฯ
[๒๗๘] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริม ปุริม จิตฺต ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส จิตฺตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา พาหิรา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส ตีณิ ฯ ติณฺณมฺป เอกสทิสา ฯ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
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ตีณิ ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
ปฏิจฺจสทิสา ฯ ... อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ
ปฏิจฺจสทิสา ฯ ... นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปจฺจยวารสทิสา ฯ
[๒๗๙] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: จิตฺต จิตฺตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ตีณิ ฯ พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ทาน ชปฺเปติ ทิฏึ
คณฺหาติ สีล ฯเปฯ เสนาสน อุปปฺ นิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตีณิป ปูเรตฺวา
กาตพฺพา จิตฺตสฺสาติ กาตพฺพา สมฺปยุตฺตกานฺจาติ กาตพฺพา ฯ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๒๘๐] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ฯเปฯ กาย อนิจจฺ โต วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถปุ ุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ฯเปฯ กาย อนิจฺจโต วิปสฺสติ ฯเปฯ อสฺสาเทติ ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน กายายตน กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ
พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ฯเปฯ กาย อนิจฺจโต
วิปสฺสติ ฯเปฯ ต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปเุ รชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน กายายตน กายวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: รูเป ฯเปฯ โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต
วิปสฺสติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ พาหิราน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: รูเป ฯเปฯ โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต
วิปสฺสติ ฯเปฯ ต อารพฺภ จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
จิตฺตสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ
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พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: รูเป ฯเปฯ โผฏพฺเพ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ฯเปฯ ต อารพฺภ จิตฺตฺจ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา
อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส กายายตนฺจ
วตฺถุ จ จิตฺตสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตนฺจ
จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตนฺจ กายายตนฺจ
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา พาหิรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาตถ
วตฺถุปุเรชาต ฯ จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ พาหิราน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตนฺจ วตฺถุ จ พาหิราน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตนฺจ
กายายตนฺจ กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส จ
พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตนฺจ วตฺถุ จ ...
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รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตนฺจ ... ฯ
[๒๘๑] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺติกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อชฺฌตฺติกสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
กาตพฺพ ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺติกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
พาหิรสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺติกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อชฺฌตฺติกสฺส จ
พาหิรสฺส จ กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เอว นวป ปฺหา
กาตพฺพา ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๒๘๒] พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: พาหิรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นานาขณิกา: พาหิรา เจตนา วิปากาน พาหิราน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺตกิ สฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
พาหิรา เจตนา จิตฺตสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
พาหิรา เจตนา วิปากสฺส จิตฺตสฺส อชฺฌตฺติกานฺจ กฏตฺตารูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
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พาหิรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: พาหิรา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ อชฺฌตฺติกานฺจ พาหิรานฺจ
กฏตฺตา รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๒๘๓] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา อาหารา อชฺฌตฺติกาน
กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม
พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อชฺฌตฺติกา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล กาตพฺพ ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ อชฺฌตฺติกา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อชฺฌตฺติกานฺจ พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: พาหิรา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิโร
กพฬึกาโร อาหาโร พาหิรสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺตกิ สฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
พาหิรา อาหารา จิตฺตสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
พาหิรา อาหารา จิตฺตสฺส อชฺฌตฺติกานฺจ กฏตฺตารูปาน
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อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย พาหิโร กพฬึกาโร อาหาโร อชฺฌตฺติกสฺส
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส
จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: พาหิรา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ อชฺฌตฺติกานฺจ พาหิรานฺจ
กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย พาหิโร กพฬึกาโร อาหาโร
อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา จ
พาหิรา จ อาหารา อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา พาหิรสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส จ
พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อชฺฌตฺติกานฺจ
พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๒๘๔] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อชฺฌตฺติกา อินทฺ ฺริยา
อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุวิฺาณสฺส กายินทฺ ฺริย กายวิฺาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อชฺฌตฺติกา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺตกิ า
อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริย กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ
พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
อชฺฌตฺติกา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อชฺฌตฺติกานฺจ
พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน กายินฺทฺริย
กายวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
พาหิรา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา อินฺทฺริยา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
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ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย พาหิราน กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺตกิ สฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: พาหิรา อินฺทรฺ ิยา จิตฺตสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา อินฺทฺริยา จิตฺตสฺส อชฺฌตฺติกานฺจ
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย อชฺฌตฺติกาน
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม
อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
พาหิรา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา
อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสฺส จ อชฺฌตฺติกานฺจ
พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย
อชฺฌตฺติกานฺจ พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ
อินฺทฺริยา อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุนฺทฺริยฺจ อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ สุขินฺทฺริยฺจ กายินฺทฺรยิ ฺจ ทุกฺขินฺทฺริยฺจ
กายวิฺาณสฺส อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 173

จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริยฺจ
อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ สุขินฺทฺริยฺจ กายินฺทฺรยิ ฺจ ทุกฺขินฺทฺริยฺจ
กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา จ
พาหิรา จ อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อชฺฌตฺติกานฺจ
พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริยฺจ
อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริยฺจ ... ฯ
[๒๘๕] พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๒๘๖] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จิตฺต อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน
กายวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺติกา
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ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อชฺฌตฺติกสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อชฺฌตฺติกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน กายายตน กายวิฺาณสหคตาน ขนฺธาน วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺติกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
พาหิรสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม
อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา
ขนฺธา อชฺฌตฺติกานฺจ พาหิรานฺจ กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สมฺปยุตตฺ กานฺจ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย กายายตน กายวิฺาณสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาต: ปจฺฉาชาตา อชฺฌตฺติกา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
พาหิโร ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: สหชาตา พาหิรา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน
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วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ พาหิราน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต: ปจฺฉาชาตา พาหิรา ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส พาหิรสฺส กายสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺตกิ สฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ พาหิรา
ขนฺธา อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ จิตตฺ สฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ จิตฺตสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต: ปจฺฉาชาตา
พาหิรา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อชฺฌตฺติกสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ ขนฺธา อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต: ปจฺฉาชาตา สงฺขิตฺต ฯ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา พาหิรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ ขนฺธา สงฺขิตฺต ฯ
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[๒๘๗] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
จิตฺต อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
จกฺขุ ฯเปฯ กาย อนิจฺจโต ฯเปฯ ปุเรชาตสทิส นินฺนานากรณ ฯ
ปจฺฉาชาต: ปจฺฉาชาตสทิส กาตพฺพ ฯ อชฺฌตฺติโก ธมฺโม พาหิรสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาต: สหชาตา อชฺฌตฺติกา ขนฺธา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ อิธ
อตฺถิ สพฺพฏาเน สหชาต: ปจฺจยวารสทิส ปุเรชาต: ปุเรชาตสทิส
ปจฺฉาชาต: ปจฺฉาชาตสทิส กาตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ อชฺฌตฺติโก
ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ พาหิโร ธมฺโม
พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ พาหิโร ธมฺโม
อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สงฺขิตฺต ฯ พาหิโร ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส
จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สงฺขิตฺต ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: จกฺขุวิฺาณสหคตา
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ขนฺธา จ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
กายวิฺาณสหคตา ขนฺธา จ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อชฺฌตฺติกา จ
พาหิรา จ ขนฺธา อชฺฌตฺติกาน กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตนฺจ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย กายายตนฺจ วตฺถุ จ จิตฺตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตนฺจ
กายายตนฺจ กายวิฺาณสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อชฺฌตฺติกสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อชฺฌตฺติกา จ
พาหิรา จ ขนฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
อชฺฌตฺติกสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อชฺฌตฺติกา จ พาหิรา จ ขนฺธา รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ อชฺฌตฺติกาน
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ
ธมฺมา พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาโต: จกฺขุวิฺาณสหคโต
เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาต: ปจฺจยวารสทิส นินฺนานากรณ
ปมคมนสทิสเยว ฯ สพฺเพ ปทา ปมฆฏนานเยน วิภชิตพฺพา ฯ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
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อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: จกฺขวุ ิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
จกฺขายตนฺจ ทฺวินฺน ขนฺธาน จกฺขุวิฺาณสฺส จ อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ สพฺเพ ปทา วิภชิตพฺพา ปมฆฏนานเยน ฯ
... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๒๘๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ
ปฺจ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต นว ปจฺฉาชาเต
นว อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก นว อาหาเร นว
อินฺทฺริเย นว ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ปฺจ
วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถยิ า นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๒๘๙] อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อชฺฌตฺติโก ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อชฺฌตฺติโก
ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ พาหิโร
ธมฺโม พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ พาหิโร
ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ พาหิโร
ธมฺโม อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อชฺฌตฺติโก จ พาหิโร จ ธมฺมา พาหิรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อชฺฌตฺติโก จ
พาหิโร จ ธมฺมา อชฺฌตฺติกสฺส จ พาหิรสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๒๙๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๒๙๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๒๙๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
อชฺฌตฺติกทุก นิฏิต
___________________
อุปาทาทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๒๙๓] อุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ โนอุปาทา ขนฺธา ฯ โนอุปาทา

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 181

ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอุปาทา
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา โนอุปาทา จ กฏตฺตารูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ...
เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอุปาทา ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูเต ปฏิจฺจ
อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ โนอุปาทา
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อุปาทา จ
โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทา เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๙๔] อุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ปธิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ โนอุปาทา ขนฺธา ฯ
โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม ปฏิจจฺ
โนอุปาทา ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
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โนอุปาทา เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๙๕] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ โนอุปาทา
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: โนอุปาทา
ขนฺเธ ปฏิจจฺ อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โนอุปาทา ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อธิปติปจฺจยา: โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อุปาทา จ
โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ... อนนฺตรปจฺจยา:
ตีณิ สมนนฺตรปจฺจยา: ตีณิ สหชาตปจฺจยา: ปฺจ ฯ
[๒๙๖] อุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อฺมฺปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ โนอุปาทา ขนฺธา ฯ
โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา:
โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
เอก มหาภูต ฯเปฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย
มหาภูตา เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา
ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทา ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ ฯ โนอุปาทา ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อฺมฺปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
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ขนฺธา วตฺถุ จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม
ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อฺมฺปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทา เอก ขนฺธฺจ วตฺถ
ุ ฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๒๙๗] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
ปฺจ นิสสฺ เย ปฺจ อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต เอก
อาเสวเน เอก กมฺเม ปฺจ วิปาเก ปฺจ สพฺพตฺถ ปฺจ
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา
ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๒๙๘] อุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ โนอุปาทา ขนฺธา ฯ
โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา โนอุปาทา จ
จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก
มหาภูต ฯเปฯ อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา
เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก โนอุปาทา ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูเต
ปฏิจฺจ อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ยาว
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อสฺสตฺตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอุปาทา เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อุปาทา จ โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทา
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๒๙๙] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: โนอุปาทา ขนฺเธ ปฏิจฺจ โนอุปาทา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา เทฺว
มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: โนอุปาทา ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ มหาภูเต ปฏิจฺจ
อุปาทา จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ยาว
อสฺสตฺตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: โนอุปาทา ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อุปาทา จ โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ ...
นอธิปติปจฺจยา: ปฺจ นอนนฺตรปจฺจยา: ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ...
นอุปนิสฺสยปจฺจยา: นปุเรชาตปจฺจยา: ปฺจ นปจฺฉาชาตปจฺจยา:
ปฺจ นอาเสวนปจฺจยา: ปฺจ ฯ
[๓๐๐] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นกมฺมปจฺจยา: โนอุปาทา ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... เทฺว มหาภูเต
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: พาหิเร ... อาหารสมุฏาเน ... อุตุสมุฏ าเน
มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทารูป ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ
โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นกมฺมปจฺจยา: พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา
อุปาทา จ รูป ฯ
[๓๐๑] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา: โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา
เอว ตีณิ โนอุปาทามูลเก ฯ
[๓๐๒] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาหารปจฺจยา: พาหิร ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ... เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอาหารปจฺจยา: พาหิร ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทารูป ฯ
โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นอาหารปจฺจยา: พาหิร ... อุตุสมุฏาน เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา อุปาทา จ รูป ฯ
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[๓๐๓] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอินฺทฺริยปจฺจยา: พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก
มหาภูต ... ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอินฺทฺริยปจฺจยา: พาหิเร มหาภูเต ... อาหารสมุฏาเน ...
อุตุสมุฏาเน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺรยิ  ฯ
โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นอินฺทฺริยปจฺจยา: พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ... ฯ
[๓๐๔] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา: ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา: พาหิเร ...
อาหารสมุฏาเน ... อุตุสมุฏาเน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต
ปฏิจฺจ อุปาทา กฏตฺตารูป ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ
โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นฌานปจฺจยา: พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ
ตโย มหาภูตา มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทา กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
[๓๐๕] อุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นมคฺคปจฺจยา: ปฺจ ฯ ... นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: ตีณิ ฯ
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[๓๐๖] โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อรูเป โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: พาหิเร ... อาหารสมุฏาเน ...
อุตุสมุฏาเน ... อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทา กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นวิปปฺ ยุตฺตปจฺจยา: พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา อุปาทา จ
รูป เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา อสฺสตฺตาน เอก
มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา กฏตฺตา จ รูป อุปาทารูป เทฺว
มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา กฏตฺตา จ รูป อุปาทารูป ฯ
... โนนตฺถิปจฺจยา: โนวิคตปจฺจยา: ฯ
[๓๐๗] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ปฺจ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน
ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นอาหาเร ตีณิ
นอินฺทฺริเย ตีณิ นฌาเน ตีณิ นมคฺเค ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๓๐๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ปฺจ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 188

นกมฺเม เอก นวิปาเก ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๓๐๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร
ตีณิ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ ปฺจ นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย
ตีณิ ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก มคฺเค เอก อวิคเต ปฺจ ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๓๑๐] อุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา โนอุปาทา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ โนอุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ โนอุปาทามูลเก ตีณิป ปฏิจฺจสทิสา
นินฺนานากรณา ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอุปาทา เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๓๑๑] อุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา โนอุปาทา ขนฺธา
ปฏิสนฺธิ ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
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จกฺขุวิฺาณสหคต เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ... โนอุปาทา เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๓๑๒] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
ปฺจ นิสสฺ เย ปฺจ อุปนิสฺสเย ตีณิ ปุเรชาเต ตีณิ
อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ปฺจ ฯ เอว คเณตพฺพ ฯ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๓๑๓] อุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา โนอุปาทา ขนฺธา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอุปาทา เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
ตีณิป ปฏิจฺจสทิสา นินนฺ านากรณ ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต
เอก ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
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เทฺว ขนฺเธ ... กายวิฺาณสหคต ... โนอุปาทา เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา:
ตีณิ นอาเสวนปจฺจยา: ปฺจ ฯ
[๓๑๔] อุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา โนอุปาทา เจตนา ฯ โนอุปาทา ธมฺม
ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โนอุปาทา
ขนฺเธ ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... เทฺว มหาภูเต ปจฺจยา เทฺว มหาภูตา ฯ โนอุปาทา
ธมฺม ปจฺจยา อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: พาหิเร ...
อาหารสมุฏาเน ... อุตสุ มุฏาเน มหาภูเต ปจฺจยา อุปาทารูป ฯ
โนอุปาทา ธมฺม ปจฺจยา อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นกมฺมปจฺจยา: พาหิร ... อาหารสมุฏ าน ... อุตุสมุฏาน เอก
มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา อุปาทา จ รูป เทฺว ... ฯ
อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โนอุปาทา ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
โนอุปาทา เจตนา ฯ ... นวิปากปจฺจยา: ปฺจ นอาหารปจฺจยา:
ตีณิ นอินฺทฺริยปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๓๑๕] อุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นฌานปจฺจยา: จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน
ปจฺจยา กายวิฺาณ ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นฌานปจฺจยา: ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... อสฺสตฺตาน เทฺว มหาภูเต ปจฺจยา เทฺว
มหาภูตา ฯ โนอุปาทา ธมฺม ปจฺจยา อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา: พาหิเร ... อาหารสมุฏ าเน ... อุตุสมุฏาเน ...
อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปจฺจยา อุปาทา กฏตฺตารูป ฯ โนอุปาทา
ธมฺม ปจฺจยา อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นฌานปจฺจยา: พาหิร ... อาหารสมุฏ าน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา อุปาทา จ
กฏตฺตารูป เทฺว ... ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทา
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นฌานปจฺจยา: จกฺขุวิฺาณสหคต เอก
ขนฺธฺจ จกฺขายตนฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
... นมคฺคปจฺจยา: ปฺจ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: ตีณิ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา:
ตีณิ โนนตฺถปิ จฺจยา: ตีณิ โนวิคตปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๓๑๖] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นกมฺเม ปฺจ นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร ตีณิ นอินฺทรฺ ิเย
ตีณิ นฌาเน ปฺจ นมคฺเค ปฺจ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 192

เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๓๑๗] โนอุปาทา ธมฺม สสฏโ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนอุปาทา เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
สสฏา เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๑๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อธิปติยา เอก
สพฺพตฺถ เอก อวิคเต เอก ฯ
[๓๑๙] โนอุปาทา ธมฺม สสฏโ โนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอุปาทา เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๒๐] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เอก นปุเรชาเต เอก
นปจฺฉาชาเต เอก นอาเสวเน เอก นกมฺเม เอก นวิปาเก
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๓๒๑] โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนอุปาทา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โนอุปาทา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ฯเปฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
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โนอุปาทา เหตู อุปาทา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา จ
โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอุปาทา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปาทา จ โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ
[๓๒๒] อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุ ... กาย รูเป รเส ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส รสายตน
ชิวฺหาวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อุปาทา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ ฯเปฯ ฌานา
ฯเปฯ อริยา มคฺคา วุฏ หิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ...
นิพฺพาน ... นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ปหีเน กิเลเส
ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ฯเปฯ โผฏพฺเพ ...
โนอุปาทา ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน
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โนอุปาทาจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย โนอุปาทา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๓] อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: จกฺขุ ... กาย รูเป รเส ... วตฺถุ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา 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 วุฏหิตฺวา ฌาน ... อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ... ผล ... นิพฺพาน ... นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย
โผฏพฺเพ ... โนอุปาทา ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
โนอุปาทา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม
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อุปาทา ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: โนอุปาทา
อธิปติ อุปาทา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: โนอุปาทา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อุปาทา จ โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๒๔] โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา โนอุปาทา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
โนอุปาทา ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ ... อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ ... นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺจยวาเร นิสฺสยสทิส ฯ
[๓๒๕] อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
จกฺขุสมฺปท ... กายสมฺปท วณฺณสมฺปท คนฺธสมฺปท รสสมฺปท ...
โภชน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ จกฺขุสมฺปทา ...
กายสมฺปทา วณฺณสมฺปทา คนฺธสมฺปทา รสสมฺปทา ... โภชน
สทฺธาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา
ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
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อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน
ชปฺเปติ ทิฏ ึ คณฺหาติ สีล ... สทฺธ ฯเปฯ ปตฺถน กายิก
สุข กายิก ทุกฺข อุตุ ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๖] อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ฯเปฯ วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส รสายตน ชิวฺหาวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ โนอุปาทา ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต: โผฏพฺเพ อนิจฺจโต
ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา
โนอุปาทา ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ โนอุปาทา ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตนฺจ กายายตนฺจ
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๓๒๗] โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส โนอุปาทา กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุจฺฉิตพฺพ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
อุปาทา กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อุปาทา
กายสฺส จ โนอุปาทา กายสฺส จ ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๒๘] โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนอุปาทา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นานาขณิกา: โนอุปาทา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน โนอุปาทา จ กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนอุปาทา เจตนา
อุปาทา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นานาขณิกา: โนอุปาทา เจตนา อุปาทา
กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา
จ โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนอุปาทา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
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อุปาทา จ โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นานาขณิกา: โนอุปาทา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน อุปาทา จ โนอุปาทา จ กฏตฺตารูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๒๙] โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิปาโก โนอุปาทา เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ...
ปฏิสนฺธิ ตีณิ ฯ
[๓๓๐] อุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทา กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
โนอุปาทา กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทา กายสฺส จ โนอุปาทา
กายสฺส จ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอุปาทา อาหารา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ โนอุปาทามูลเก
ตีณิ ปฏิสนฺธิ ฯ
[๓๓๑] อุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: รูปชีวิตินฺทฺริย อุปาทา กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทรฺ ิย ...
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รูปชีวิตินฺทฺรยิ  โนอุปาทา กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ รูปชีวิตินฺทฺริย อุปาทา จ โนอุปาทา จ
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม
โนอุปาทา ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ปฏิสนฺธิ ฯ
อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา โนอุปาทา ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุนฺทฺริยฺจ จกฺขุวิฺาณฺจ จกฺขุวิฺาณสหคตาน
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย กายินฺทฺริย ... ฯ
[๓๓๒] โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ปฏิสนฺธิ
กาตพฺพา ฯ ... สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๓๓๓] อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ
โนอุปาทา ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ โนอุปาทา ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
โนอุปาทา ขนฺธา โนอุปาทา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทา ขนฺธา โนอุปาทา
กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส โนอุปาทา กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา อุปาทา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ฯ
ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
อุปาทา กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม
อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา อุปาทา จ
โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อุปาทา กายสฺส จ โนอุปาทา กายสฺส จ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๓๔] อุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
อาหาร อินฺทฺริย ฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทา กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺรยิ  อุปาทา กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ โนอุปาทา ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: จกฺขุ อนิจฺจโต ... ฯ สงฺขิตฺต ปุเรชาตสทิส นินฺนานากรณ ฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส โนอุปาทา กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺรยิ  โนอุปาทา กฏตฺตารูปาน
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทา ธมฺโม อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิมสฺส อุปาทา กายสฺส จ โนอุปาทา กายสฺส จ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย อุปาทา จ โนอุปาทา จ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาโต: โนอุปาทา เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โนอุปาทา
จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิกขฺ เณ เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย ฯเปฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺน มหาภูตาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ยาว อสฺสตฺตา ฯ ปุเรชาต: โผฏพฺเพ อนิจฺจโต
ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส โนอุปาทา กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทา
ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ
สหชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา อุปาทา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อุปาทา กายสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาโต: โนอุปาทา เอโก
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ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อุปาทา จ โนอุปาทา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อุปาทา8
กายสฺส จ โนอุปาทา กายสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปาทา ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา
ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส อุปาทา กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
อุปาทา กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทา จ
โนอุปาทา จ ธมฺมา โนอุปาทา ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาโต:
จกฺขุวิฺาณสหคโต เอโก ขนฺโธ จ จกฺขายตนฺจ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... โนอุปาทา เอโก
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ โนอุปาทา เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: โผฏพฺพายตนฺจ
วตฺถุ จ โนอุปาทา ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
โผฏพฺพายตนฺจ กายายตนฺจ กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส โนอุปาทา กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 203

โนอุปาทา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ โนอุปาทา กฏตฺตารูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปาทา จ
โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส อุปาทา กายสฺส จ โนอุปาทา กายสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: โนอุปาทา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
อุปาทา จ โนอุปาทา จ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๓๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
ปฺจ นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต
ตีณิ อาเสวเน เอก กมฺเม ตีณิ วิปาเก ตีณิ อาหาเร ฉ
อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต เอก
วิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ อตฺถิยา นว นตฺถิยา เอก วิคเต เอก
อวิคเต นว ฯ
[๓๓๖] อุปาทา ธมฺโม อุปาทา ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทา
ธมฺโม อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนอุปาทา ธมฺโม โนอุปาทา ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนอุปาทา ธมฺโม อุปาทา จ โนอุปาทา จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา อุปาทา
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา
โนอุปาทา ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมา
อุปาทา จ โนอุปาทา จ ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๓๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา
นว โนวิคเต นว โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๓๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
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ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๓๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อธิปติยา จตฺตาริ ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
อุปาทาทุก นิฏิต ฯ
___________________
อุปาทินฺนทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๔๐] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
อุปาทารูป ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อุปาทินฺน
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
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ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ
อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๓๔๑] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจจฺ ขนฺธา ฯ อนุปาทินฺน
ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๔๒] อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๔๓] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เอก
อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เทฺว อาเสวเน
เอก กมฺเม ปฺจ วิปาเก ปฺจ อาหาเร ปฺจ อินฺทฺริเย
ปฺจ ฌาเน ปฺจ มคฺเค ปฺจ สมฺปยุตฺเต เทฺว
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา ปฺจ นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว
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อวิคเต ปฺจ ฯ
[๓๔๔] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก อุปาทินฺเน
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก
มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
อุปาทารูป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก
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อุปาทินฺเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๓๔๕] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อุปาทินฺเน ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อนุปาทินฺเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทารูป ฯ
อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อุปาทินฺเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๓๔๖] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: ฯ ... นอนนฺตรปจฺจยา: นสมนนฺตรปจฺจยา:
นอฺมฺปจฺจยา: นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๓๔๗] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
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ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ยาว อสฺสตฺตา ฯ อุปาทินฺน ธมฺม
ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อุปาทินฺเน
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อนุปาทินฺน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อนุปาทินฺเน ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา
อุตุสมุฏาน ฯ อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อุปาทินฺเน ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา:
นอาเสวนปจฺจยา: ฯ
[๓๔๘] อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: อนุปาทินฺเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนา เจตนา
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ... ฯเปฯ มหาภูเต ปฏิจฺจ
อุปาทารูป ฯ
[๓๔๙] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปากปจฺจยา: อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต
ยาว อุตุสมุฏาน ฯ
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[๓๕๐] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาหารปจฺจยา: อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... ฯ อนุปาทินฺน
ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอาหารปจฺจยา:
พาหิร ... อุตสุ มุฏาน ... ฯเปฯ
[๓๕๑] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอินฺทฺริยปจฺจยา: อสฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวติ ินฺทฺริย ฯ
อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอินฺทฺริยปจฺจยา:
พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏ าน ... ฯเปฯ
[๓๕๒] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นฌานปจฺจยา: ปฺจวิฺาณสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อสฺสตฺตาน ฯเปฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา: พาหิร ...
อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... ฯเปฯ
[๓๕๓] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นมคฺคปจฺจยา: นเหตุสทิส โมโห นตฺถิ ฯ ... นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: ฯ
[๓๕๔] อุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อรูเป อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ... ฯ อนุปาทินฺน
ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา:
อรูเป อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
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พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... ฯเปฯ ...
โนนตฺถิปจฺจยา: โนวิคตปจฺจยา: ฯ
[๓๕๕] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ จตฺตาริ นอธิปติยา
ปฺจ นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ
จตฺตาริ นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต
ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ นกมฺเม เอก นวิปาเก เทฺว
นอาหาเร เทฺว นอินฺทรฺ เิ ย เทฺว นฌาเน เทฺว นมคฺเค ปฺจ
นสมฺปยุตฺเต จตฺตาริ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ
โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๕๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา ปฺจ
นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ
นกมฺเม เอก นวิปาเก เอก นสมฺปยุตฺเต จตฺตาริ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว
สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ เทฺว นิสฺสเย ปฺจ
อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เทฺว อาเสวเน เอก กมฺเม ปฺจ
วิปาเก ปฺจ มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เทฺว ฯเปฯ อวิคเต ปฺจ ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๓๕๘] อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปจฺจยา
วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปจฺจยา
กฏตฺตารูป อุปาทารูป วตฺถุ ปจฺจยา อุปาทินฺนา ขนฺธา ฯ
อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อุปาทินฺเน ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา อนุปาทินฺนา
ขนฺธา ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทารูป ฯ อนุปาทินฺน
ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนุปาทินฺน
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
อุปาทารูป ฯ อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺเน ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป อนุปาทินฺน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๕๙] อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทินโฺ น ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
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เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วตฺถุ ปจฺจยา ขนฺธา จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ
ปจฺจยา อุปาทินฺนา ขนฺธา ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อนุปาทินฺนา
ขนฺธา ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๖๐] อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อธิปติปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อนุปาทินฺนา ขนฺธา ฯ อนุปาทินฺน
ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา:
อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป อุปาทารูป ฯ อุปาทินฺนฺจ อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๖๑] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา ตีณิ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
จตฺตาริ นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
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จตฺตาริ อาเสวเน ตีณิ กมฺเม ปฺจ วิปาเก ปฺจ อวิคเต
ปฺจ ฯ
[๓๖๒] อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถถ
ปจฺจยา ขนฺธา เอก มหาภูต ... มหาภูเต ปจฺจยา กฏตฺตารูป
อุปาทารูป อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต ... จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา อุปาทินฺนา ขนฺธา ฯ อุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก อุปาทินฺเน ขนฺเธ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา อนุปาทินฺนา ขนฺธา
วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อุปาทินฺน
ธมฺม ปจฺจยา อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุปาทินฺน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อนุปาทินฺน ธมฺม ปจฺจยา
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อนุปาทินฺน
เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... เอก มหาภูต ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อุปาทินฺนฺจ
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อนุปาทินฺนฺจ ธมฺม ปจฺจยา อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก อุปาทินฺเน ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุก อนุปาทินฺน เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจกิ ิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๓๖๓] นเหตุยา ปฺจ นอารมฺมเณ จตฺตาริ นอธิปติยา
ปฺจ นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอุปนิสสฺ เย
จตฺตาริ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน
ปฺจ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก จตฺตาริ นอาหาเร เทฺว
นอินฺทฺริเย เทฺว นฌาเน เทฺว นมคฺเค ปฺจ นสมฺปยุตฺเต
จตฺตาริ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต
จตฺตาริ ฯ
[๓๖๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา ปฺจ
ฯเปฯ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ปฺจ
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นสมฺปยุตฺเต จตฺตาริ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๖๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อนนฺตเร จตฺตาริ
มคฺเค ตีณิ อวิคเต ปฺจ ฯ
นิสฺสยวาโร ปจฺจยวารสทิโส ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 216

สสฏวาโร
[๓๖๖] อุปาทินฺน ธมฺม สสฏโ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทินฺน เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อนุปาทินฺน ธมฺม สสฏโ
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนุปาทินฺน เอก
ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๖๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เอก
อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต เทฺว อฺมฺเ เทฺว
นิสฺสเย เทฺว อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เทฺว อาเสวเน เอก
กมฺเม เทฺว วิปาเก เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
[๓๖๘] อุปาทินฺน ธมฺม สสฏโ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุปาทินฺน เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อนุปาทินฺน ธมฺม
สสฏโ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
อนุปาทินฺน เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๓๖๙] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เอก นวิปาเก
เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
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เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๓๗๐] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทินฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทินฺนา เหตู
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:/
อุปาทินฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๗๑] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: จกฺขุ ... กาย อุปาทินฺเน รูเป คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อุปาทินฺเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ
อุปาทินฺน รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส อุปาทินฺน คนฺธายตน
ฆานวิฺาณสฺส ฯเปฯ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุ ... กาย อุปาทินฺเน รูเป คนฺเธ
รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อุปาทินฺเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อุปาทินฺน รูป ปสฺสติ เจโตปริยาเณน
อุปาทินฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อุปาทินฺนา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพพฺ าน ... นิพพฺ าน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ...
อนุปาทินฺเน รูเป ... สทฺเท ... โผฏพฺเพ ... อนุปาทินฺเน ขนฺเธ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อนุปาทินฺน
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
อนุปาทินฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อนุปาทินฺนา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
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อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม
อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺเน รูเป ...
สทฺเท ... โผฏพฺเพ ... อนุปาทินฺเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ
อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส อนุปาทินฺน รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
สทฺทายตน ... โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๗๒] อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: จกฺขุ ... กาย อุปาทินฺเน
รูเป คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... อนุปาทินฺเน ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ฯเปฯ
ทิฏิ ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน ... นิพฺพาน โคตฺรภุสสฺ
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺเน
รูเป ... สทฺเท ... โผฏพฺเพ ... อนุปาทินฺเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา ราโค

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 220

อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อนุปาทินฺนา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๗๓] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อุปาทินฺนา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อุปาทินฺนาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฺจวิฺาณ วิปากมโนธาตุยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
วิปากมโนธาตุ วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ภวงฺค อาวชฺชนาย วิปากมโนวิฺาณธาตุ กิรยิ มโนวิฺาณธาตุยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า อนุปาทินฺนา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนุปาทินฺนาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุปาทินฺนา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาวชฺชนา ปฺจนฺน วิฺาณาน อนุปาทินฺนา ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ปฏิจฺจสทิสา ฯ ... อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว ปฏิจฺจสทิสา ฯ ... นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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ปจฺจยวาเร นิสฺสยสทิสา ปฺจ ฯ
[๓๗๔] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กายิก ทุกขฺ  ... อุปาทินฺน อุตุ ... โภชน
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข ... อุตุ ... โภชน กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: กายิก สุข
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ กายิก ทุกฺข ...
อุปาทินฺน อุตุ ... โภชน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ กายิก สุข ... กายิก ทุกฺข ... อุตุ ...
โภชน สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเจน
ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ ปตฺถน ... อุตุ ... โภชน ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
ปตฺถนา ... อุตุ ... โภชน ... เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย
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มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย
อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ ปริยฏิ ิ ... สีล ฯเปฯ ปตฺถน ...
อุตุ ... โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ
ปริยิฏิ ... สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย กุสลากุสล กมฺม วิปากสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๗๕] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... กาย อุปาทินฺเน รูเป คนฺเธ โผฏพฺเพ ... วตฺถุ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส ... กุสลากุสเล นิรทุ ฺเธ วิปาโก
ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ อุปาทินนฺ  รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
คนฺธายตน ... โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ
อุปาทินฺนาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... กาย อุปาทินฺเน รูเป
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อุปาทินฺน รูป ปสฺสติ ฯ วตฺถปุ ุเรชาต:
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วตฺถุ อนุปาทินฺนาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺม*ณปุเรชาต: อนุปาทินฺเน รูเป ... สทฺเท ... คนฺเธ ... โผฏพฺเพ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อนุปาทินฺน
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต:
อนุปาทินฺเน รูเป ... คนฺเธ ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ วิปาโก ตทารมฺมณตา
อุปฺปชฺชติ อนุปาทินฺน รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส สทฺทายตน ...
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ
อุปาทินฺนาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ
อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อนุปาทินฺน รูปายตนฺจ
วตฺถุ จ โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ อุปาทินฺนาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺน รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ
จกฺขุวิฺาณสฺส สทฺทายตนฺจ ... โผฏพฺพายตนฺจ กายายตนฺจ
กายวิฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ
อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อนุปาทินฺน รูปายตนฺจ
วตฺถุ จ โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ อนุปาทินฺนาน ขนฺธาน
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ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๗๖] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อนุปาทินฺนสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส
จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๓๗๗] อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๗๘] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทินฺนา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺนา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทินฺนา เจตนา
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จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปาทินฺนา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺนา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
นานาขณิกา: อนุปาทินฺนา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๗๙] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทินฺโน เอโก ขนฺโธ สงฺขิตฺต ฯ อุปาทินฺนมูลเก ตีณิ ฯ(
อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิปาโก อนุปาทินฺโน เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๓๘๐] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทินฺนา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ อุปาทินฺโน กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทินฺนา อาหารา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อุปาทินฺโน กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
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อนุปาทินฺนสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทินฺนา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ
อนุปาทินฺนสฺส จ กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺนา
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺโน กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส
อนุปาทินฺนสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺโน
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺโน กพฬึกาโร อาหาโร
อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อนุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อนุปาทินฺนสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส จ
อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทินฺโน จ
อนุปาทินฺโน จ กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ
อนุปาทินฺนสฺส จ กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๘๑] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทินฺนา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ อุปาทินฺนา อินฺทฺริยา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณสฺส กายินฺทฺรยิ  ... รูปชีวิตินฺทฺริย
กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ฯเปฯ อุปาทินฺนมูลเก ตีณิ ปมสฺเสว
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  อิตเรสุ นตฺถิ ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส
ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺนา อินฺทฺริยา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๓๘๒] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ ... มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๓๘๓] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทินฺนา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อุปาทินฺนาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส กายสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ อนุปาทินฺนาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อนุปาทินฺนสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อนุปาทินฺนา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: อนุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อนุปาทินฺนสฺส
กายสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส
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ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา:
อนุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ
อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตา:
อนุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ
อนุปาทินฺนสฺส จ กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๓๘๔] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
ยถา นิกฺขิตฺตปทานิ วิภชิตพฺพานิ ปริปุณฺณานิ ฯ อุปาทินฺโน ธมฺโม
อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา นิกฺขิตฺตปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ
อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ยถา นิกฺขิตฺตปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา นิกฺขิตฺตปทานิ
วิภชิตพฺพานิ ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ ปุเรชาต:
ปุเรชาเต อนุปาทินฺเน รูเป ... สทฺเท ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ กุสลากุสเล นิรุทฺเธ วิปาโก ตทารมฺมณตา
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อุปฺปชฺชติ อนุปาทินฺน รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ
ปจฺฉาชาตา: อนุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
อุปาทินฺนสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺโน
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ ปจฺฉาชาตา:
อนุปาทินฺนา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ
อนุปาทินฺนสฺส จ กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺโน
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ
ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ ปุเรชาต: อนุปาทินฺน รูปายตนฺจ
วตฺถุ จ โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ อุปาทินฺนาน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺน รูปายตนฺจ จกฺขายตนฺจ
จกฺขุวิฺาณสฺส อนุปาทินฺน โผฏพฺพายตนฺจ กายายตนฺจ
กายวิฺาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อนุปาทินฺนา
ขนฺธา จ อนุปาทินฺโน กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
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อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ
สหชาตา: อุปาทินฺนา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาโต: อนุปาทินฺโน เอโก
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ ปุเรชาต: อนุปาทินฺน รูปายตนฺจ วตฺถุ จ
อนุปาทินฺนาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย โผฏพฺพายตนฺจ วตฺถุ จ
อนุปาทินฺนาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อุปาทินฺนา ขนฺธา จ อนุปาทินฺโน กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
อนุปาทินฺนสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทินฺโน จ
อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหาร: อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ
กพฬึกาโร อาหาโร อิมสฺส อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๘๕] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา
เทฺว อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ
อฺมฺเ เทฺว นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
ฉ ปจฺฉาชาเต ฉ อาเสวเน เอก กมฺเม ปฺจ วิปาเก
จตฺตาริ อาหาเร นว อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ
มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปปฺ ยุตฺเต ฉ อตฺถิยา นว
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นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ
[๓๘๖] อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทินฺโน
ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อุปาทินฺโน ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนุปาทินฺโน ธมฺโม
อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนุปาทินฺโน
ธมฺโม อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทินฺโน จ
อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา
อนุปาทินฺนสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อุปาทินฺโน จ อนุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปาทินฺนสฺส จ อนุปาทินฺนสฺส จ
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๓๘๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
นอาหาเร อฏ นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต นว โนอตฺถยิ า
จตฺตาริ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๘๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอฺมฺเ
ตีณิ นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ ฯเปฯ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๓๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา เทฺว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
อุปาทินฺนทุก นิฏิต ฯ
____________________
อุปาทานทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๓๙๐] อุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน กามุปาทาน ปฏิจฺจ
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ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน กามุปาทาน
ปฏิจฺจ สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน
กามุปาทาน ปฏิจฺจ อตฺตวาทุปาทาน ฯ อุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทาเน ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ อุปาทาน ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป กามุปาทาน ... ฯ สพฺพ จกฺก กาตพฺพ ฯ
โนอุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ โนอุปาทาน
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
โนอุปาทาน ธมฺม ปฏิจจฺ อุปาทาโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนอุปาทาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุปาทานา ฯ โนอุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
โนอุปาทาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อุปาทานา จ
จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ อุปาทานฺจ โนอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโน
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทิฏ ุปาทานฺจ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ กามุปาทาน ฯ สพฺพ จกฺก กาตพฺพ ฯ อุปาทานฺจ
โนอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาน เอก ขนฺธฺจ อุปาทานฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อุปาทานฺจ
โนอุปาทานฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทานฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ โนอุปาทานา ขนฺธา ฯ อุปาทานฺจ
โนอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาน เอก ขนฺธฺจ
ทิฏุปาทานฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กามุปาทานฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ
[๓๙๑] อุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: นวป ปฺหา กาตพฺพา รูป ฉฑฺเฑตพฺพ ฯ
[๓๙๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๓๙๓] โนอุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอุปาทาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป พาหิร ...
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อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... ฯเปฯ อสฺสตฺตาน
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๓๙๔] อุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: อุปาทาเน ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
โนอุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: โนอุปาทาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิกฺขเณ โนอุปาทาเน ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ
อุปาทานฺจ โนอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนอุปาทาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อุปาทาเน จ สมฺปยุตฺตเก จ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทาเน จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ... นอธิปติปจฺจยา: นอนนฺตรปจฺจยา:
ฯเปฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๓๙๕] อุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อตฺตวาทุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน
กามุปาทาน ปฏิจฺจ อตฺตวาทุปาทาน ฯ อุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อุปาทาเน
ปฏิจฺจ สมฺปยุตตฺ กา ขนฺธา อุปาทาเน ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ นวป ปฺหา อรูเป เทฺว อุปาทานา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๓๙๖] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ ฯเปฯ 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
[๓๙๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๓๙๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก สพฺพตฺถ เอก ...
มคฺเค เอก อวิคเต เอก ฯ
สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส
วิภชนฺเตน ทิฏุปาทาน สหชาต กามุปาทานนฺติ กาตพฺพ ฯ
ปจฺจยวาโร
[๓๙๙] อุปาทาน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทาน ปจฺจยา กามุปาทาน ฯ ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ
โนอุปาทาน ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปจฺจยา
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ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา โนอุปาทานา
ขนฺธา ฯ โนอุปาทาน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาเน ขนฺเธ ปจฺจยา อุปาทานา วตฺถุ ปจฺจยา
อุปาทานา ฯ โนอุปาทาน ธมฺม ปจฺจยา อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาน เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา อุปาทานา จ จิตฺตสมุฏาน รูป เทฺว ขนฺเธ ...
วตฺถุ ปจฺจยา อุปาทานา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
วตฺถุ ปจฺจยา อุปาทานา สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ อุปาทานฺจ
โนอุปาทานฺจ ธมฺม ปจฺจยา อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทานฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา
กามุปาทาน กามุปาทานฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา
ทิฏุปาทาน ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ ทิฏุปาทานฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
กามุปาทาน ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ อุปาทานฺจ โนอุปาทานฺจ ธมฺม
ปจฺจยา โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนอุปาทาน
เอก ขนฺธฺจ อุปาทานฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ อุปาทาเน จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป อุปาทานฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
โนอุปาทานา ขนฺธา ฯ อุปาทานฺจ โนอุปาทานฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
โนอุปาทาน เอก ขนฺธฺจ ทิฏุปาทานฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
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กามุปาทานฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ จกฺก ฯ ทิฏุปาทานฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา กามุปาทาน สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก ฯ
... อารมฺมณปจฺจยา: อารมฺมเณ โนอุปาทานมูลเก ปฺจายตนฺจ
วตฺถุ จ กาตพฺพา ฯ
[๔๐๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๔๐๑] โนอุปาทาน ธมฺม ปจฺจยา โนอุปาทาโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอุปาทาน เอก ขนฺธ ปจฺจยา ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา โนอุปาทานา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๔๐๒] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นปุเรชาเต นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว ปฏิจฺจสทิส ฯ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๔๐๓] อุปาทาน ธมฺม สสฏโ อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทาน สสฏ กามุปาทาน กามุปาทาน
สสฏ ทิฏุปาทาน ฯ จกฺก ฯ เอว นวป ปฺหา กาตพฺพา ฯ
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[๔๐๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว วิปาเก เอก วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๔๐๕] โนอุปาทาน ธมฺม สสฏโ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก โนอุปาทาน เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๔๐๖] นเหตุยา เอก นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๐๗] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ อุปาทานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
อุปาทานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปาทานานฺจ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม
โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอุปาทานา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอุปาทานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
อุปาทานาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ โนอุปาทานา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปาทานานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา
อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานา จ โนอุปาทานา
จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล กาตพฺพ อุปาทานา จ โนอุปาทานา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
กาตพฺพ อุปาทานา จ โนอุปาทานา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อุปาทานานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๐๘] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทาเน อารพฺภ อุปาทานา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
ตีณิ อารพฺภ กาตพฺพา ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ...
ทิฏิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย อริยา โนอุปาทาเน ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต
กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนอุปาทาเน ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
โนอุปาทานจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน ... รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน ... โนอุปาทานา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปปฺ ชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนอุปาทาเน ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม
อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนอุปาทาเน ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ตีณิ อารพฺภ กาตพฺพา ฯ
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[๔๐๙] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: อุปาทาเน ครุ กตฺวา อุปาทานา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ตีณิ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม
โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ปุพฺเพ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
อสฺสาเทติ ฯเปฯ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ ... ผล ...
นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนอุปาทาเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ:
โนอุปาทานา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม
อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... ฯ ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนอุปาทาเน
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ: โนอุปาทานา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
อุปาทานาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม
อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนอุปาทาเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อุปาทานา
จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนอุปาทานา
อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน อุปาทานานฺจ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ
ธมฺมา อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
อารมฺมณาธิปติ ตีณิ อารพฺภ กาตพฺพา อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๔๑๐] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อุปาทานา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุริมา ปุริมา อุปาทานา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนอุปาทานาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อุปาทาน วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
ปุริมา ปุริมา อุปาทานา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานาน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา โนอุปาทานา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนอุปทานาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โนอุปาทานา
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ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา อุปาทานาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โนอุปาทานา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา อุปาทานาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา
อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า
อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อุปาทานาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุรมิ า
ปุริมา อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
โนอุปาทานาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุปาทานา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
กาตพฺพ ปุรมิ า ปุริมา อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ ... อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ
... นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺจยสทิส ฯ
[๔๑๑] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
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ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุปาทานา อุปาทานาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
สีล ฯเปฯ ปฺ ... ราค ฯเปฯ ปตฺถน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย
อทินฺน อาทิยติ มุสา ... ปสุณ ... ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล อุปนิสฺสาย ... ราค ...
ปตฺถน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา
ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน
ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย อทินฺน ... มุสา ...
ปสุณ ... ผรุส ... สมฺผ ... สนฺธึ ... นิลฺโลป ... เอกาคาริก ...
ปริปนฺเถ ... ปรทาร ... คามฆาต ... นิคมฆาต ... สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน อุปาทานาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ
เสนาสน อุปนิสฺสาย อทินฺน อาทิยติ มุสา ... ปสุณ ... ผรุส ...
สมฺผ ... สนฺธึ ... นิลฺโลป ... เอกาคาริก ... ปริปนฺเถ ... ปรทาร
คามฆาต ... นิคมฆาต ... สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน อุปาทานาน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทาโน จ
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โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ตีณิ ฯ
[๔๑๒] โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ
โนอุปาทานาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ วตฺถปุ ุเรชาต:
วตฺถุ อุปาทานาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อุปาทานา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ อุปาทานาน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๓] อุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุปาทาโน จ
โนอุปาทาโน จ ธมฺมา โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๑๔] โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนอุปาทานา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนอุปาทานา เจตนา วิปากาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โนอุปาทานา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: โนอุปาทานา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อุปาทานานฺจ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๑๕] โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิปาโก โนอุปาทาโน เอโก ขนฺโธ ฯเปฯ เอก ฯ
[๔๑๖] โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ เอโกเยว กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ รูปชีวิตินฺทฺรยิ  เอก เยว ฯ
... ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
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[๔๑๗] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปาทานานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิมินา การเณน นว ปฺหา กาตพฺพา ฯ
... สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๑๘] อุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อุปาทานา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาต:
ปจฺฉาชาตา อุปาทานา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาต: วตฺถุ อุปาทานาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ อุปาทานาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทาโน จ
โนอุปาทาโน จ ธมฺมา โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน=
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อุปาทานา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 250

[๔๑๙] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทิฏ ุปาทาน กามุปาทานสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ
อุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: อุปาทานา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อุปาทานา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ปฏิจฺจสทิส ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม
โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ฯ สงฺขิตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาต: สหชาตสทิส ปุเรชาต: ปุเรชาตสทิส ฯ
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ สหชาตสทิส
สหชาต วิภชิตพฺพ ปุเรชาตสทิส ปุเรชาต ฯ อุปาทาโน จ
โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ทิฏ ุปาทานฺจ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา กามุปาทานสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ สหชาต:
ทิฏุปาทานฺจ วตฺถุ จ กามุปาทานสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ
จกฺก ฯ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา โนอุปาทานสฺส
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ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาโต: โนอุปาทาโน เอโก ขนฺโธ จ อุปาทานา จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาตา: อุปาทานา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: อุปาทานา จ
วตฺถุ จ โนอุปาทานาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปาทานา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อุปาทานา จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: โนอุปาทาโน เอโก ขนฺโธ จ ทิฏุปาทานฺจ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน กามุปาทานสฺส จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ จกฺก ฯ สหชาต: ทิฏุปาทานฺจ
วตฺถุ จ กามุปาทานสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ
[๔๒๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว นิสฺสเย
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นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน
นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อาหาเร ตีณิ อินทฺ ฺริเย ตีณิ
ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว วิปฺปยุตฺเต ปฺจ
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๔๒๑] อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อุปาทาโน ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส
จ โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนอุปาทาโน
ธมฺโม โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสฺส จ
โนอุปาทานสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 253

ปจฺจโย: ฯ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ
ธมฺมา โนอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อุปาทาโน จ โนอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปาทานสฺส จ โนอุปาทานสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๒๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๔๒๓] นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว
นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย นว สพฺพตฺถ นว นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
[๔๒๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
อุปาทานทุก นิฏิต ฯ
___________________
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อุปาทานิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๒๕] อุปาทานิย ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทานิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
ยถา โลกิยทุก เอว กาตพฺพ
นินฺนานากรณ ฯ
______________
อุปาทานสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๒๖] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ โลโภ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
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จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ
ตโย ขนฺธา โลโภ จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุปาทานวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
โลภ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
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ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ
โลภฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต
เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๔๒๗] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ โลโภ ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โลโภ จ
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต
โลภ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ
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ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ
โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๒๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา นว อนนฺตเร
ฉ สมนนฺตเร ฉ สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย นว
อุปนิสฺสเย ฉ ปุเรชาเต ฉ อาเสวเน ฉ กมฺเม นว วิปาเก
เอก อาหาเร นว สพฺพตฺถ นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ฉ
วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ฉ วิคเต ฉ อวิคเต นว ฯ
[๔๒๙] อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุปาทานวิปฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๔๓๐] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
โลภ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ยาว อสฺสตฺตา ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
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อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ... นอธิปติปจฺจยา: นอนนฺตรปจฺจยา: นสมนนฺตรปจฺจยา:
นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๔๓๑] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อุปาทานสมฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
โลโภ อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โลโภ จ
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อุปาทานวิปฺปยุตฺต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อุปาทานวิปฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ยาว อสฺสตฺตา ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา: นอาเสวนปจฺจยา: ฯ
[๔๓๒] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๔๓๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร 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 โนนตฺถยิ า
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป กาตพฺพา สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๔๓๔] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิส ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปจฺจยา ... ยาว
อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา
วตฺถุ ปจฺจยา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต
ธมฺม ปจฺจยา อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ
ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา มหาภูเต
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต โลภ ปจฺจยา
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สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วตฺถุ ปจฺจยา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต
เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
โลโภ ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปจฺจยา
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โลโภ จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อารมฺมณปจฺจยมฺหิ ปฺจ วิฺาณา กาตพฺพา ฯ
[๔๓๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 262

[๔๓๖] อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปจฺจยา อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุปาทานวิปฺปยุตฺต เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ... ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๓๗] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร 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 โนนตฺถยิ า
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๔๓๘] อุปาทานสมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ
สสฏา ... ตีณิ ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิส อรูป ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิส อรูป ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
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อุปาทานวิปฺปยุตฺตฺจ ธมฺม สสฏโ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิส อรูป ฯ
[๔๓๙] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา ฉ สพฺพตฺถ ฉ
วิปาเก เอก อวิคเต ฉ ฯ
[๔๔๐] อุปาทานวิปฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ
[๔๔๑] นเหตุยา เอก นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๔๒] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตา
เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา เหตู ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส โลภสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา เหตู
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล กาตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต
โลโภ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล กาตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต โมโห
จ โลโภ จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
กาตพฺพ ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต โมโห จ โลโภ จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต
โมโห จ โลโภ จ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๓] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ
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อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ
อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา จ โลโภ
จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ อารพฺภ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ฯเปฯ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต ราโค ... วิจิกิจฺฉา ...
อุทฺธจฺจ ... ฌาเน ปริหเี น วิปฺปฏิสาริสฺส โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา อุปาทานวิปฺปยุตฺเต
ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... วตฺถุ
... อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ
อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต ราโค ...
วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส ... สพฺพ ปริปณ
ุ ฺณ ทิพฺเพน
จกฺขุนา ยาว กายวิฺาณ อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ...
วตฺถุ ... อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ฯเปฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุ ... วตฺถุ ... อุปาทานวิปฺปยุตฺเต
ขนฺเธ จ โลภฺจ อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ
โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ อารพฺภ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ ทิฏ ิคต*วิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ อารพฺภ อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
ขนฺธา จ โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต
ขนฺเธ จ โลภฺจ อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๔๔] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา อุปาทานสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: อุปาทานสมฺปยุตฺตา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ มูล
กาตพฺพ อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
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อุปาทานสมฺปยุตฺเต ขนฺเธ ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อุปาทานสมฺปยุตฺตา อธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
อธิปติ โลภสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อุปาทานสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ครุ กตฺวา ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ
โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: อุปาทานสมฺปยุตฺตา
อธิปติสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ฯเปฯ ฌานา วุฏ หิตฺวา ฌาน
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สหชาตาธิปติ:
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
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ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ฯเปฯ ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: จกฺขุ ...
วตฺถุ ... อุปาทานวิปฺปยุตฺเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต*โลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา อุปาทานสมฺปยุตฺตา
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต
ขนฺเธ จ โลภฺจ ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ อุปฺปชฺชติ ฯ
มูล กาตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเต ขนฺเธ จ โลภฺจ
ครุ กตฺวา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๔๔๕] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุริมา ปุริมา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา|
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ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส
โลภสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุรมิ า
ปุริมา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน โลภสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรโิ ม ปุริโม ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺโต
โลโภ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส โลภสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุรมิ า อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุปาทานวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุริโม ปุรโิ ม ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน๔
ปจฺจโย อาวชฺชนา อุปาทานสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ปุรโิ ม ปุริโม ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต
โลโภ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต*โลภสหคตาน ขนฺธาน โลภสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
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ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล กาตพฺพ ปุริมา ปุรมิ า ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ
โลโภ จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตสฺส โลภสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ
โลโภ จ วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
ปุริมา ปุริมา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๖] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ... สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปฏิจฺจสทิส นว ฯ ... อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส
ฉ ฯ ... นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺจยวารสทิส นว ฯ
[๔๔๗] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา
อุปาทานสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
กาตพฺพ อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปาทานวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ อุปาทานสมฺปยุตฺตา
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ขนฺธา ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน โลภสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน
ชปฺเปติ สีล ฯเปฯ ปฺ ... อุปาทานวิปฺปยุตฺต ราค มาน
ปตฺถน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ
สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ราคสฺส มานสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ สทฺธ
อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ ปฺ ...
อุปาทานวิปฺปยุตฺต ราค มาน ปตฺถน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย อทินฺน ...
มุสา ... ปสณ
ุ  ... สมฺผ ... สนฺธึ ... นิลโฺ ลป ... เอกาคาริก ...
ปริปนฺเถ ... ปรทาร ... คามฆาต ... นิคมฆาต ... สทฺธา ...
เสนาสน อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ราคสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏ ิยา ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ สีล ... ปฺ ...
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อุปาทานวิปฺปยุตฺต ราค ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย คามฆาต
กโรติ นิคมฆาต กโรติ สทฺธา ... เสนาสน ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ อุปาทานสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
โลภสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล กาตพฺพ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๔๘] อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ อุปาทานวิปฺปยุตฺตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
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จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
อุปาทานสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ โลโภ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน ขนฺธาน โลภสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๔๔๙] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๕๐] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจตนา
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จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
เจตนา โลภสฺส จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน โลภสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: อุปาทานวิปฺปยุตฺตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๕๑] อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: วิปาโก อุปาทานวิปฺปยุตฺโต เอโก ฯเปฯ
เอก ฯ
[๔๕๒] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
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ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อิเมสุ จตูสุป ยถา
กมฺมปจฺจเย ทิฏิคตวิปฺปยุตฺโต โลโภ ทสฺสโิ ต เอว ทสฺเสตพฺโพ
จตฺตาริ จตฺตาริ ปฺหา ฯ ... สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ
[๔๕๓] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต วตฺถุ อุปาทานสมฺปยุตฺตาน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตาน
ขนฺธาน โลภสฺส จ วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ฯเปฯ
[๔๕๔] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ อิเมสุ สหชาต:
สหชาตสทิส ปุเรชาต: ปุเรชาตสทิส ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
อุปาทานสมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาโต:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต เอโก ขนฺโธ จ โลโภ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาตา: อุปาทานสมฺปยุตฺตา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
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ขนฺธา จ โลโภ จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
ขนฺธา จ วตฺถุ จ โลภสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส กายสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา ขนฺธา จ โลโภ จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต เอโก ขนฺโธ จ โลโภ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาโต: ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคโต เอโก
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน โลภสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๕๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน
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นว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย
จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตเฺ ต ฉ
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถยิ า นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๔๕๖] อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส
จ อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ
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อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ
ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส จ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๕๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว โนอวิคเต นว ฯ
[๔๕๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว นอนนฺตเร
นว นสมนนฺตเร นว นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย นว สพฺพตฺถ
นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
[๔๕๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ
_______________
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อุปาทาน อุปาทานิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๖๐] อุปาทานฺเจวอุปาทานิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจว*อุปาทานิโยจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทาน
ปฏิจฺจ กามุปาทาน กามุปาทาน ปฏิจฺจ ทิฏุปาทาน ฯ จกฺก ฯ
อุปาทานฺเจวอุปาทานิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทาเน ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ อุปาทานฺเจวอุปาทานิยฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน
จ
ธมฺมา
อุปปฺ ชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา:
ทิฏุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ จกฺก ฯ อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน ธมฺม ปฏิจจฺ
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺตกิ า มหาภูตา ฯ
อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานิเยเจวโนจอุปาทาเน
ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุปาทานา ฯ อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน จ
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ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา อุปาทานา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อุปาทานฺเจวอุปาทานิยฺจ อุปาทานิยฺเจว*โนจอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทานฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ กามุปาทาน ฯ จกฺก ฯ อุปาทานฺเจวอุปาทานิยฺจ
อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน
เอก ขนฺธฺจ อุปาทาเน จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อุปาทาเน จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อุปาทานฺเจวอุปาทานิยฺจ
อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทานฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: อุปาทานิยฺเจวโนจอุปาทาน เอก ขนฺธฺจ
ทิฏุปาทานฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กามุปาทานฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก ฯ
เอว ยถา อุปาทานทุก เอว ปฏิจฺจวาโรป
สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺโพ
นินฺนานากรณา ฯ อามสน นานากรณ ฯ
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ปฺหาวาโร
[๔๖๑] อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ ธมฺโม อุปาทานสฺสเจว*อุปาทานิยสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานาเจวอุปาทานิยาจ
เหตู สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ ธมฺโม อุปาทานิยสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานาเจวอุปาทานิยาจ เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุปาทานทุกสทิสา นินฺนานา นว ปฺหา ฯ
[๔๖๒] อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ ธมฺโม อุปาทานสฺสเจว*อุปาทานิยสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทาเน
อารพฺภ อุปาทานา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตีณิ ฯ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม
อุปาทานิยสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ฯเปฯ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน
ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... ทิฏิ วิจิกิจฺฉา
อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อริยา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ
โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพเฺ พ
สมุทาจิณฺเณ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสฺสเจวอุปาทานิยสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ อิตเร เทฺว อุปาทานทุกสทิสา ฯ
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อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน จ ธมฺมา
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานิยสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ เหฏา อธิปติ ตีณิ อุปาทานทุกสทิสา ฯ
[๔๖๓] อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานิยสฺสเจว*โนจอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ฯเปฯ ฌานา วุฏหิตฺวา
ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ เสกฺขา โคตฺรภุ
ครุ กตฺวา ... โวทาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... อุปาทานิเยเจว*โนจอุปาทาเน ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ฯเปฯ อุปาทานิยาเจวโนจอุปาทานา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: อุปาทานิยาเจวโนจอุปาทานา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อวเสสา เทฺวป อารมฺมณาธิปติป สหชาตาธิปติป
อุปาทานทุกสทิสา ฯ ฆฏนา อธิปติป ตีณิ อุปาทานทุกสทิสา
สพฺเพ ปจฺจยา อุปาทานทุกสทิสา อุปาทานิเย โลกุตฺตร นตฺถิ
ปจฺจนียมฺป อิตเร เทฺว คณนาป อุปาทานทุกสทิสา ฯ
อุปาทานอุปาทานิยทุก นิฏิต ฯ
______________
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อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๖๔] อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทิฏุปาทาน ปฏิจฺจ กามุปาทาน ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ อุปาทานฺเจว*อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทาเน ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต*เจวโนจอุปาทาโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทิฏุปาทาน
ปฏิจฺจ กามุปาทาน สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว ฯ สงฺขิตฺต ฯ อามสน นานากรณ
อุปาทานทุกสทิส นว ปฺหา รูป นตฺถิ เอว สพฺเพป วารา
วิตฺถาเรตพฺพา อรูป เยว ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๖๕] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ
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เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน อุปาทานานฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจว*โนจอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อุปาทานานฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ
อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน จ ธมฺมา
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา
จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน อุปาทานาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ อุปาทาน*สมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา จ เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ อุปาทานาเจวอุปาทาน*สมฺปยุตฺตาจ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา จ เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปาทานานฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๔๖๖] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปาทาเน อารพฺภ อุปาทานา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
อุปาทาเน อารพฺภ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฉฺ ิตพฺพ อุปาทาเน อารพฺภ อุปาทานา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานสมฺปยุตฺเตเจวโนจอุปาทาเน
ขนฺเธ อารพฺภ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตีณิป กาตพฺพา ฯ ฆฏเน ตีณิป กาตพฺพา ฯ
[๔๖๗] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน ธมฺโม อุปาทาน*สมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิป ฯ ตีสปุ  เทฺวป อธิปตี
กาตพฺพา ฯ ฆฏนาธิปติป ตีณิ ฯ
[๔๖๘] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อุปาทานาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เอว นวป ปฺหา กาตพฺพา
อาวชฺชนาป วุฏานมฺป นตฺถิ ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 287

[๔๖๙] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว ฯ ... สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๗๐] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯเปฯ ตีณิ ฯ อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน
ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา ขนฺธา
อุปาทานสมฺปยุตฺตานฺเจวโนจอุปาทานาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ตีณิ ฯ ฆฏนูปนิสฺสเยป ตีณิ ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๔๗๑] อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน ธมฺโม
อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
ตีณิ ฯ ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
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[๔๗๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย นว อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ อาหาเร
ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๔๗๓] อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม
อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจ*อุปาทานสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ
ธมฺโม อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ
อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
เอวมฺป นว กาตพฺพา เอเกกสฺส มูเล ตีณิ ตีณิ ปฺหา ฯ
[๔๗๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว โนอวิคเต นว ฯ
[๔๗๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว นอุปนิสฺสเย นว สพฺพตฺถ นว
นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
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[๔๗๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ
อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
___________________
วิปฺปยุตฺตอุปาทานิยทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๗๗] อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิย ธมฺม ปฏิจฺจ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโตอุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ เอก มหาภูต ...
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิย ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโตอนุปาทานิโย
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิย
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิย ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโตอุปาทานิโย
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺเตอนุปาทานิเย
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิย
ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโตอุปาทานิโย จ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต*อนุปาทานิโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
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อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิย เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺต*อนุปาทานิยฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโตอุปาทานิโย
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุปาทานวิปฺปยุตฺเตอนุปาทานิเย ขนฺเธ
จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
[๔๗๘] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว ฯเปฯ อวิคเต ปฺจ ฯ
อิม ทุก จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุกสทิส นินนฺ านากรณ ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยทุก นิฏิต ฯ
___________________
กิเลสทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๔๗๙] กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โลภ ปฏิจฺจ โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิรกิ 
อโนตฺตปฺป โลภ ปฏิจฺจ โมโห ทิฏ ิ อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
โลภ ปฏิจฺจ โมโห มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิรกิ  อโนตฺตปฺป
โลภ ปฏิจฺจ โมโห มาโน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป โลภ
ปฏิจฺจ โมโห ถีน อุทธฺ จฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป โลภ ปฏิจฺจ
โมโห อุทธฺ จฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป โทส ปฏิจจฺ โมโห ถีน
อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป โทส ปฏิจฺจ โมโห อุทฺธจฺจ อหิริก
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อโนตฺตปฺป วิจิกิจฺฉ ปฏิจฺจ โมโห อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
อุทฺธจฺจ ปฏิจฺจ โมโห อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ
โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กิเลส ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส จ
โนกิเลโส จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โลภ ปฏิจฺจ โมโห
ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ จกฺก ฯ โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนกิเลเส ขนฺเธ ปฏิจฺจ กิเลสา ฯ โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส จ
โนกิเลโส จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก
ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา กิเลสา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ กิเลโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ
โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ จกฺก ฯ กิเลสฺจ
โนกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โนกิเลส เอก ขนฺธฺจ กิเลเส จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... กิเลเส จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
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จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส จ
โนกิเลโส จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก
ขนฺธฺจ โลภฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห ทิฏ ิ ถีน อุทฺธจฺจ
อหิริก อโนตฺตปฺป จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๔๘๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๔๘๑] กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉ ปฏิจฺจ โมโห อุทฺธจฺจ ปฏิจฺจ โมโห ฯ
โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก โนกิเลส เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ โนกิเลส
ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ
วิจิกิจฺฉฺจ ปฏิจฺจ วิจิกจิ ฺฉาสหคโต โมโห อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ
จ อุทฺธจฺจฺจ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๔๘๒] กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: กิเลเส ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ โนกิเลส
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ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
โนกิเลเส ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ ยาว อสฺสตฺตา ฯ กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา:
กิเลเส จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
กิเลเส จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ... นอธิปติ
ปจฺจยา: นอนนฺตรปจฺจยา: นสมนนฺตรปจฺจยา: นอฺมฺปจฺจยา:
นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๔๘๓] กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโส ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป โลภ ปฏิจฺจ โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก
อโนตฺตปฺป โลภ ปฏิจฺจ โมโห ทิฏ ิ อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
โลภ ปฏิจฺจ โมโห มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิรกิ  อโนตฺตปฺป
โลภ ปฏิจฺจ โมโห มาโน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป โลภ
ปฏิจฺจ โมโห ถีน อุทธฺ จฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป โลภ ปฏิจฺจ
โมโห อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป วิจิกิจฺฉ ปฏิจฺจ โมโห อุทฺธจฺจ
อหิริก อโนตฺตปฺป อุทธฺ จฺจ ปฏิจฺจ โมโห อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ
อรูเป โทสมูลก นตฺถิ ฯ กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป กิเลเส ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา กิเลเส ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ เอว นวป ปฺหา
กาตพฺพา ฯ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา: นอาเสวนปจฺจยา: ฯ
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[๔๘๔] กิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นกมฺมปจฺจยา: กิเลเส ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ โนกิเลส
ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: โนกิเลเส
ขนฺเธ ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...
อุตุสมุฏาน ... ฯเปฯ กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ โนกิเลโส
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: กิเลเส จ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา เจตนา ฯ เอว สพฺเพ ปจฺจยา กาตพฺพา ฯ
[๔๘๕] 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
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๔๘๖] กิเลส ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ โนกิเลส ธมฺม ปจฺจยา โนกิเลโส
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา โนกิเลสา
ขนฺธา ฯ โนกิเลส ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: โนกิเลเส ขนฺเธ ปจฺจยา กิเลสา วตฺถุ ปจฺจยา
กิเลสา ฯ โนกิเลส ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส จ โนกิเลโส จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา กิเลสา จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
วตฺถุ ปจฺจยา กิเลสา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
วตฺถุ ปจฺจยา กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ กิเลสฺจ
โนกิเลสฺจ ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปจฺจยา โมโห ทิฏ ิ ถีน อุทฺธจฺจ
อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ จกฺก ฯ โลภฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา กิเลสา ฯ
กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ ธมฺม ปจฺจยา โนกิเลโส ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก ขนฺธฺจ กิเลสฺจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... กิเลเส จ มหาภูเต จ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป กิเลเส จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา โนกิเลสา
ขนฺธา ฯ กิเลสฺจ โนกิเลสฺจ ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส จ โนกิเลโส จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โนกิเลส เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก ฯ โลภฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ จกฺก ฯ
อารมฺมณปจฺจเย โนกิเลสมูเล ปฺจ วิฺาณา กาตพฺพา ฯ
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[๔๘๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๔๘๘] กิเลส ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห อุทธฺ จฺจ
ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ โนกิเลส ธมฺม ปจฺจยา โนกิเลโส
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา
โนกิเลสา ขนฺธา ฯ โนกิเลส ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ กิเลสฺจ
โนกิเลสฺจ ธมฺม ปจฺจยา กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห อุทธฺ จฺจฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๔๘๙] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
นว ฯเปฯ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๔๙๐] กิเลส ธมฺม สสฏโ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: โลภ สสฏโ โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก
อโนตฺตปฺป ฯ จกฺก ฯ เอว นว ปฺหา กาตพฺพา ฯ
[๔๙๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก
เอก อวิคเต นว ฯ
[๔๙๒] กิเลส ธมฺม สสฏโ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: เอว นเหตุปฺหา จตฺตาริ กาตพฺพา ฯ
[๔๙๓] นเหตุยา จตฺตาริ นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๔๙๔] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
กิเลสา เหตู สมฺปยุตฺตกาน กิเลสาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุจฺฉิตพฺพ กิเลสา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ กิเลสา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กิเลสาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: โนกิเลสา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๔๙๕] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: กิเลเส อารพฺภ กิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ
กิเลเส อารพฺภ โนกิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ปุจฺฉิตพฺพ กิเลเส
อารพฺภ กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โนกิเลโส
ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค ... ทิฏ ิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนกิเลเส ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ฯเปฯ ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ... ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ฯเปฯ
ฌาเน ปริหีเน วิปฺปฏิสาริสฺส โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนกิเลเส ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ
โทมนสฺส ... ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ฯเปฯ ฌานา วุฏหิตฺวา
ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนกิเลเส ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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กิเลโส จ โนกิเลโส จ ธมฺมา กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๔๙๖] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: กิเลเส ครุ กตฺวา กิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ตีณิ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส 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 ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ
กตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
โนกิเลเส ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ: โนกิเลสา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน
ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนกิเลเส ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ
สหชาตาธิปติ: โนกิเลสา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน กิเลสาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
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อารมฺมณาธิปติ: ทาน ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... โนกิเลเส
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา กิเลสา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: โนกิเลสา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กิเลสานฺจ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ ธมฺมา กิเลสสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ
[๔๙๗] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา กิเลสา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิเลสาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุรมิ า ปุริมา กิเลสา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน โนกิเลสาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย กิเลสา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา กิเลสา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิเลสาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา โนกิเลสา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน โนกิเลสาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุรมิ า ปุริมา โนกิเลสา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิเลสาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
กิเลสาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา โนกิเลสา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิเลสาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา กิเลสาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
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ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ
ธมฺมา กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิเลสาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา กิเลสา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน โนกิเลสาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา กิเลสา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิเลสาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย:
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๔๙๘] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: กิเลสา กิเลสาน ... ตีณิ ฯ โนกิเลโส ธมฺโม
โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ
ปฺ ... ราค โทส โมห มาน ทิฏึ ปตฺถน กายิก สุข ... เสนาสน
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส 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 กิเลสาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส 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 กิเลสาน สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ
ธมฺมา กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๔๙๙] โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปเุ รชาต: วตฺถุ
โนกิเลสาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม
กิเลสสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ
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อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ กิเลสาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส
ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต
จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ กิเลสา จ
สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ
กิเลสาน สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๐] กิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ
ธมฺมา โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺขิตฺต ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๕๐๑] โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: โนกิเลสา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: โนกิเลสา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม
กิเลสสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โนกิเลสา เจตนา
กิเลสาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ
โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: โนกิเลสา เจตนา
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กิเลสาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๐๒] โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ฯ ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๕๐๓] กิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนกิเลโส ธมฺโม
โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ กิเลสาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ กิเลสาน
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กิเลโส จ
โนกิเลโส จ ธมฺมา โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
[๕๐๔] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ กิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ กิเลโส
ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 305

ปฏิจฺจสทิส ฯ โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ สหชาต: สหชาตสทิส ปุเรชาต: ปุเรชาตสทิส ฯ
โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: สหชาตสทิส
ปุเรชาต: ปุเรชาตสทิส ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ ธมฺมา กิเลสสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
โลโภ จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา โมหสฺส ทิฏิยา ถีนสฺส อุทธฺ จฺจสฺส
อหิริกสฺส อโนตฺตปฺปสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาโต:
โลโภ จ วตฺถุ จ โมหสฺส ทิฏิยา ถีนสฺส อุทธฺ จฺจสฺส อหิริกสฺส
อโนตฺตปฺปสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส
จ ธมฺมา โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทรฺ ยิ  ฯ สหชาโต: โนกิเลโส
เอโก ขนฺโธ จ กิเลโส จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: กิเลสา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา:
กิเลสา จ วตฺถุ จ โนกิเลสาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: กิเลสา จ
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สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กิเลโส จ
โนกิเลโส จ ธมฺมา กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: โนกิเลโส เอโก
ขนฺโธ จ โลโภ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
โมหสฺส จ ทิฏิยา ถีนสฺส อุทฺธจฺจสฺส อหิริกสฺส อโนตฺตปฺปสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาโต: โลโภ จ วตฺถุ จ โมหสฺส
ทิฏิยา ถีนสฺส อุทฺธจฺจสฺส อหิริกสฺส อโนตฺตปฺปสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๐๕] 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 อตฺถยิ า นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๕๐๖] กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
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กิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ กิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนกิเลโส ธมฺโม โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ โนกิเลโส ธมฺโม
กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ ธมฺมา กิเลสสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ กิเลโส จ โนกิเลโส จ ธมฺมา
โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ กิเลโส จ
โนกิเลโส จ ธมฺมา กิเลสสฺส จ โนกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๕๐๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว
สพฺพตฺถ นว โนอวิคเต นว ฯ
[๕๐๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว
นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ สพฺพตฺถ จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว
นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๕๐๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
กิเลสทุก นิฏิต ฯ
___________________
สงฺกิเลสิกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๑๐] สงฺกิเลสิก ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ฯ ยถา โลกิยทุก เอว นินฺนานากรณ ฯ
___________________
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สงฺกิลิฏทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๑๑] สงฺกิลิฏ ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ สงฺกิลิฏ ธมฺม ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลฏิ เ ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
สงฺกิลิฏ ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏโ  จ อสงฺกิลฏิ โ  จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลฏิ  เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม
ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อสงฺกิลฏิ 
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ
ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ สงฺกิลิฏ ฺจ อสงฺกิลิฏฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลฏิ เ 
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๑๒] 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
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อวิคเต ปฺจ ฯ
[๕๑๓] สงฺกิลิฏ ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม ปฏิจฺจ
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อสงฺกิลิฏ
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ เทฺว ยาว อสฺสตฺตา ฯ
[๕๑๔] นเหตุยา เทฺว 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
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฏิจฺจวาโร
[๕๑๕] สงฺกิลิฏ ธมฺม ปจฺจยา สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจจฺ สทิส ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม ปจฺจยา
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อสงฺกิลิฏ เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา ฯ อสงฺกิลิฏ  ธมฺม ปจฺจยา
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สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สงฺกิลิฏา
ขนฺธา ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม ปจฺจยา สงฺกิลฏิ โ จ อสงฺกิลิฏโ
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา สงฺกิลฏิ า
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺกิลิฏฺจ
อสงฺกิลิฏฺจ ธมฺม ปจฺจยา สงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลฏิ  เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺกิลิฏฺจ อสงฺกิลฏิ ฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลฏิ เ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺกิลิฏฺจ
อสงฺกิลิฏฺจ ธมฺม ปจฺจยา สงฺกิลิฏโ จ อสงฺกิลิฏโ จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สงฺกิลิฏเ ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๑๖] 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 อินฺทฺริเย นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๕๑๗] สงฺกิลิฏ ธมฺม ปจฺจยา สงฺกิลฏิ โ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
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วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม
ปจฺจยา อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
อสงฺกิลิฏ ... ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา กายวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา
อเหตุกา อสงฺกิลิฏา ขนฺธา ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม ปจฺจยา
สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺกิลิฏฺจ อสงฺกิลิฏฺจ
ธมฺม ปจฺจยา สงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕๑๘] นเหตุยา จตฺตาริ 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 นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๕๑๙] สงฺกิลิฏ ธมฺม สสฏโ สงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
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ขนฺเธ ... ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม สสฏโ อสงฺกิลฏิ โ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อสงฺกิลิฏ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๕๒๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เทฺว
สพฺพตฺถ เทฺว วิปาเก เอก อวิคเต เทฺว ฯ
[๕๒๑] สงฺกิลิฏ ธมฺม สสฏโ สงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทธฺ จฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อสงฺกิลิฏ ธมฺม
สสฏโ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
อสงฺกิลิฏ เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ฯ
[๕๒๒] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๒๓] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺกิลิฏา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สงฺกิลิฏา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส จ อสงฺกิลิฏสฺส จ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺกิลิฏา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อสงฺกิลิฏา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ
[๕๒๔] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค ... ทิฏ ิ วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏ ึ
อสฺสาเทติ ฯ กุสลตฺติกสทิส ฯ วิจิกิจฺฉ อารพฺภ ... อุทฺธจฺจ
อารพฺภ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจกิ ิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... ฯ
สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ
สมุทาจิณฺเณ ... สงฺกิลฏิ เ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ ฯเปฯ
เจโตปริยาเณน สงฺกิลฏิ จิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ สงฺกิลิฏา
ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกลิ ิฏสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ฯเปฯ
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ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯเปฯ อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อสงฺกลิ ิฏเ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ ฯเปฯ
ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกิลฏิ สฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ฯเปฯ ฌานา
วุฏหิตฺวา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... อสงฺกิลิฏเ ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๕๒๕] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ทิฏึ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ:
สงฺกิลิฏา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตาธิปติ: สงฺกิลฏิ า อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺกิลิฏโ  ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส จ อสงฺกิลิฏสฺส
จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
สงฺกิลิฏา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกลิ ิฏสฺส
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ
ฯเปฯ ฌานา วุฏิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯเปฯ นิพฺพาน
ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: อสงฺกิลิฏา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ปุพฺเพ ฯเปฯ ฌานา วุฏหิตฺวา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อสงฺกิลิฏเ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๕๒๖] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สงฺกิลิฏา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สงฺกิลิฏาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
สงฺกิลิฏา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา อสงฺกิลฏิ  า ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อสงฺกิลิฏาน
ขนฺธาน ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อาวชฺชนา สงฺกิลิฏาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปฺจ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๕๒๗] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ราค อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ
ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ โทส ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺกลิ ิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏ สฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ โทส ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ราโค ... ปตฺถนา สทฺธาย ปฺาย กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สีล ... ปฺ กายิก สุข
กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
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สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม
สงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สีล ... ปฺ
กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ราคสฺส ฯเปฯ
ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๒๘] อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๒๙] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลฏิ สฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อสงฺกิลิฏโ  ธมฺโม อสงฺกิลฏิ สฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๕๓๐] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺกิลิฏา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สงฺกิลิฏา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
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สงฺกิลิฏา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล สงฺกิลฏิ า เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: อสงฺกิลฏิ  า เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: อสงฺกิลิฏา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๑] อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ
[๕๓๒] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ ... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย:
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๓๓] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกลิ ิฏสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสงฺกิลิฏโ
ธมฺโม อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏ สฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ สงฺกิลฏิ  าน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๓๔] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
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ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ สงฺกิลฏิ โ ธมฺโม อสงฺกิลฏิ สฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส จ อสงฺกิลิฏสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ อสงฺกิลฏิ โ ธมฺโม อสงฺกิลฏิ สฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏ สฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
สงฺกิลิฏโ จ อสงฺกิลิฏโ  จ ธมฺมา สงฺกิลฏิ  สฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: สงฺกลิ ิฏโ
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ สงฺกลิ ฏิ โ จ อสงฺกิลิฏโ  จ
ธมฺมา อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: สงฺกิลิฏา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: สงฺกิลิฏา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สงฺกิลิฏา ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๕๓๕] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา ปฺจ
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อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว
ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก
อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺรเิ ย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค
จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถยิ า สตฺต
นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
[๕๓๖] สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ฏิ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สงฺกิลิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลฏิ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สงฺกิลิฏโ ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺส จ อสงฺกิลิฏสฺส จ ธมฺมสฺส
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อสงฺกลิ ิฏโ ธมฺโม อสงฺกิลิฏ สฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม
สงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺกิลฏิ โ จ อสงฺกิลฏิ โ
จ ธมฺมา สงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
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ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺกิลฏิ โ จ อสงฺกิลฏิ โ จ ธมฺมา
อสงฺกิลิฏสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ
[๕๓๗] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ
นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย สตฺต
นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต ฯเปฯ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปปฺ ยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๕๓๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว
นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว
โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๕๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา ปฺจ ฯ
อนุโลมมาติกา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
สงฺกิลิฏทุก นิฏิต ฯ
___________________

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 323

กิเลสสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๔๐] กิเลสสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กิเลสสมฺปยุตฺต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ กิเลสสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ
กิเลสวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กิเลสสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
กิเลสสมฺปยุตฺตทุก สงฺกิลิฏทุกสทิส นินฺนานากรณ ฯ
กิเลสสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
________________________
กิเลส สงฺกิเลสิกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๔๑] กิเลสฺเจวสงฺกิเลสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลภ ปฏิจฺจ โมโห
ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ จกฺก ฯ กิเลสฺเจวสงฺกิเลสิกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กิเลเส ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ กิเลสฺเจวสงฺกิเลสิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
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กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โลภ ปฏิจฺจ โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ
อหิริก อโนตฺตปฺป สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
เอว ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตตฺ วาโรป กิเลสทุกสทิสา นินฺนานากรณา
อามสน นาน ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๔๒] กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิเลสิกสฺสจ
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: กิเลสาเจว
สงฺกิเลสิกาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน กิเลสาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
เอว จตฺตาริ กิเลสทุกสทิส ฯ
[๕๔๓] กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิเลสิกสฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: กิเลเส
อารพฺภ กิเลสา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กิเลเส อารพฺภ
สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กิเลเส
อารพฺภ กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส ธมฺโม สงฺกิเลสิกสฺสเจวโนจกิเลสสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพเฺ พ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ ... ฌาเน
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ปริหีเน วิปปฺ ฏิสาริสฺส โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อริยา โคตฺรภุ
ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ... สงฺกิเลสิเกเจว*โนจกิเลเส ขนฺเธ อนิจจฺ โต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน
จกฺขุนา ฯเปฯ อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อิตเร เทฺว กิเลสทุกสทิสา ฯ ฆฏนารมฺมณาป กิเลสทุกสทิสา ฯ
[๕๔๔] กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิเลสิกสฺสจ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
ตีณิ ฯ สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส ธมฺโม สงฺกิเลสิกสฺสเจวโนจกิเลสสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพเฺ พ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ เสกฺขา
โคตฺรภุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
จกฺขุ ... วตฺถุ ... สงฺกิเลสิเกเจวโนจกิเลเส ขนฺเธ ครุ กตฺวา
สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิตเร เทฺวป
กิเลสทุกสทิสา ฯ ฆฏนาธิปติป ฯ
[๕๔๕] กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิเลสิกสฺสจ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ กิเลสทุกสทิสา ฯ
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส ธมฺโม สงฺกิเลสิกสฺสเจวโนจกิเลสสฺส
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ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สงฺกิเลสิกานฺเจวโนจกิเลสาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม
โวทานสฺส อาวชฺชนา สงฺกิเลสิกานฺเจวโนจกิเลสาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อิตเร เทฺว อนนฺตรกิเลสทุกสทิสา
นินฺนานากรณา ฯ ฆฏนานนฺตรมฺป สพฺเพ ปจฺจยา กิเลสทุกสทิสา
นินฺนานากรณา ฯ อุปนิสฺสเย โลกุตตฺ ร นตฺถิ อิท ทุก กิเลสทุกสทิส
นินฺนานากรณ ฯ
กิเลสสงฺกิเลสิกทุก นิฏิต ฯ
___________________
กิเลสสงฺกิลฏิ ทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๔๖] กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลภ ปฏิจฺจ โมโห
ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ จกฺก ฯ กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏโ เจวโนจกิเลโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กิเลเส ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ
สงฺกิลิฏโเจวโนจกิเลโส จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: โลภ
ปฏิจฺจ โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป สมฺปยุตตฺ กา จ
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ขนฺธา ฯ สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏโ เจวโนจกิเลโส
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลสj
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏเเจวโนจกิเลเส ขนฺเธ
ปฏิจฺจ กิเลสา ฯ สงฺกิลิฏ ฺเจวโนจกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจว*สงฺกิลิฏโจ สงฺกิลฏิ โเจวโนจกิเลโส จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลส เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
กิเลสา จ ฯ กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ สงฺกิลฏิ ฺเจวโนจกิเลสฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
โลภฺจ สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจจฺ โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ
อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ จกฺก ฯ กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ
สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลฏิ โเจวโนจกิเลโส ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลส เอก ขนฺธฺจ
กิเลเส จ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ
สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโจ
สงฺกิลิฏโเจวโนจกิเลโส จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ๕
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลฏิ ฺเจวโนจกิเลส เอก ขนฺธฺจ โลภฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ จกฺก ฯ
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[๕๔๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว กมฺเม(
นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ
[๕๔๘] กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห อุทฺธจฺจ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
สงฺกิลิฏฺเจวโนจกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโจ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
กิเลสฺเจวสงฺกิลิฏฺจ สงฺกิลฏิ ฺเจวโนจกิเลสฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วิจิกิจฺฉฺจ อุทฺธจฺจฺจ ปฏิจจฺ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕๔๙] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา นว นปุเรชาเต ตีณิ
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว
นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป
ปจฺจยวาโรป นิสสฺ ยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๕๐] กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏ ธมฺมสฺส
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เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน
กิเลสาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโจ
ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺสเจวโนจกิเลสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏ สฺสจ
สงฺกิลิฏสฺสเจวโนจกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กิเลสานฺจ
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๕๑] กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏ สฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: กิเลเส อารพฺภ กิเลสา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ กิเลเส อารพฺภ สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ กิเลเส อารพฺภ
กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สงฺกิลิฏโ เจวโนจกิเลโส
ธมฺโม สงฺกิลิฏสฺสเจวโนจกิเลสสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺกิลิฏเเจวโนจกิเลเส ขนฺเธ อารพฺภ สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ สงฺกลิ ิฏเเจวโนจกิเลเส
ขนฺเธ อารพฺภ กิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล กาตพฺพ
สงฺกิลิฏเเจวโนจกิเลเส ขนฺเธ อารพฺภ กิเลสา จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อิตเรป ตีณิ กาตพฺพา ฯ
[๕๕๒] กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏ สฺสจ
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ
สงฺกิลิฏโเจวโนจกิเลโส ธมฺโม สงฺกิลิฏสฺสเจวโนจกิเลสสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
สงฺกิลิฏเเจวโนจกิเลเส ขนฺเธ ครุ กตฺวา ฯเปฯ ตีณิ
เทฺวป อธิปตี ตีณิป กาตพฺพา ฯ อิตเร เทฺวป ตีณิ กาตพฺพา ฯ
[๕๕๓] กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏ สฺสจ
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นวป กาตพฺพา อาวชฺชนาป
วุฏานมฺป นตฺถิ ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ปฺหา วิภงฺโค นตฺถิ ฯ
... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๕๕๔] สงฺกิลิฏโเจวโนจกิเลโส ธมฺโม สงฺกลิ ิฏสฺสเจวโนจกิเลสสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺกิลฏิ โเจว*โนจกิเลโส ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏสฺสจ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
กิเลสาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺกิลิฏโเจวโนจกิเลโส ธมฺโม
กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏสฺสจ สงฺกิลิฏสฺสเจวโนจกิเลสสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กิเลสานฺจ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... อาหารปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ตีณิ อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๕๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว อนนฺตเร
นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว นิสฺสเย
นว อุปนิสสฺ เย นว อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ อาหาเร ตีณิ
อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
[๕๕๖] กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโ จ ธมฺโม กิเลสสฺสเจวสงฺกิลิฏ สฺสจ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นวป ตีณเิ ยว ปทา กาตพฺพา ฯ
[๕๕๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๕๕๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นมคฺเค
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๕๕๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ อนุโลมมาติกา
กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
กิเลสสงฺกิลิฏทุก นิฏิต ฯ
_______________
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กิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๖๐] กิเลสฺเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลภ ปฏิจฺจ
โมโห ทิฏิ ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ กิเลสฺเจว
สงฺกิลิฏทุกสทิส นินฺนานากรณ สพฺเพ วารา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
กิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก นิฏิต ฯ
______________
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๖๑] กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิก ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลสวิปฺปยุตฺโต*สงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
ยถา โลกิยทุก เอว นินฺนานากรณ ฯ
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกทุก นิฏิต ฯ
___________________
ทสฺสนทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๖๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
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ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม
ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ
ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปฏิจฺจฅ
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺเพ
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๖๓] 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 อวิคเต ปฺจ ฯ
[๕๖๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
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วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ยาว
อสฺสตฺตา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๕๖๕] นเหตุยา เทฺว 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
อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๕๖๖] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ
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นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ ธมฺม
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ
ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ จ มหาภูเต
จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๕๖๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
อวิคเต นว ฯ
[๕๖๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปจฺจยา
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
นทสฺสเนนปหาตพฺพ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 336

รูป ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา นทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห
วตฺถุ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ
นทสฺสเนนปหาตพฺพฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถ
ุ ฺจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ
[๕๖๙] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก จตฺตาริ นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๕๗๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ
ธมฺม สสฏโ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
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สงฺขิตฺต ฯ
[๕๗๑] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เทฺว
อวิคเต เทฺว ฯ
[๕๗๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ สสฏโ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม สสฏโ
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๗๓] นเหตุยา เทฺว 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
[๕๗๔] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม
นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นทสฺสเนนปหาตพฺพา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๕๗๕] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ...
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วิจิกิจฺฉา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ
ทิฏึ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉ อารพฺภ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส
อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา ทสฺสเนนปหาตพฺเพ
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ...
ทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ เจโตปริยาเณน
ทสฺสเนนปหาตพฺพจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา
เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ นทสฺสเนนปหาตพฺพ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯเปฯ ผลสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา นทสฺสเนนปหาตพฺเพ ปหีเน
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กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ
ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... นทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ ... ฌานา ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
นทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ ... วิจิกิจฺฉา ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๕๗๖] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ทิฏึ
ครุ กตฺวา ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 340

ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: นทสฺสเนนปหาตพฺพา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ทตฺวา
ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นทสฺสเนนปหาตพฺเพ ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๕๗๗] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา นทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา ฯเปฯ
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล อาวชฺชนา
ทสฺสเนนปหาตพฺพาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ...
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๗๘] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค
อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ
โทมนสฺส ... โมห ... ทิฏึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ
ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา
ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส ...
โมห ... ทิฏ ึ ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา สทฺธาย
ฯเปฯ ปฺาย นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
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มานสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน
ชปฺเปติ สีล ... ปฺ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค โทส โมห มาน
ปตฺถน กายิก สุข ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ สทฺธา ฯเปฯ ปฺา ...
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา ... กายิก สุข ... เสนาสน
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส ฯเปฯ
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ
อุปนิสฺสาย ... ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ ปฺ อุปนิสฺสาย ...
นทสฺสเนนปหาตพฺพ ราค ... โทส โมห มาน ปตฺถน กายิก สุข ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา
ฯเปฯ เสนาสน ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
ทิฏิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๗๙] นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ... อุทฺธจฺจ ...
นทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ นทสฺสเนนปหาตพฺพาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต จกฺขุ ... วตฺถุ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ราโค ...
ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๕๘๐] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๕๘๑] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
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ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นทสฺสเนนปหาตพฺพา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: นทสฺสเนนปหาตพฺพา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๘๒] นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ฯ
[๕๘๓] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ ทสฺสเนนปหาตพฺพาน
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๘๔] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปจฺฉาชาต ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
ปฏิจฺจสทิสา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: จกฺขุ ... ฯ สงฺขิตฺต
ปุเรชาตสทิส ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ
ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: ทสฺสเนนปหาตพฺโพ เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต
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อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จ
มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพา
ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๘๕] 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 อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ
มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตเฺ ต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา
สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
[๕๘๖] ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม
นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ
จ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๕๘๗] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ
นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย สตฺต
นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต ฯเปฯ นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปปฺ ยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๕๘๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา นว
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นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว
นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ สพฺพตฺถ จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปปฺ ยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๕๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา ปฺจ ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
ทสฺสนทุก นิฏิต ฯ
___________________
ภาวนาทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๕๙๐] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ยถา ทสฺสนทุก เอว
วิตฺถาเรตพฺพ นินฺนานากรณ ฯ
[๕๙๑] เหตุยา ปฺจ ฯเปฯ อวิคเต ปฺจ ฯ
[๕๙๒] ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ นภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นภาวนายปหาตพฺพ
เอก ขนฺธ ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
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[๕๙๓] นเหตุยา เทฺว ฯเปฯ โนวิคเต ตีณิ ฯ ปจฺจยวารปจฺจนีเย
นเหตุปจฺจเย อุทฺธจฺจสหคเต ตีณิ โมโห อุทฺธริตพฺโพ
สพฺเพป วารา ทสฺสนทุกสทิสา อุทฺธจฺจปจฺจนียมฺป นาน ฯ
ปฺหาวาโร
[๕๙๔] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ภาวนายปหาตพฺพา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม
นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๕๙๕] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ภาวนายปหาตพฺพ ราค อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค ... อุทฺธจฺจ ...
ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส ... อุทฺธจฺจ อารพฺภ อุทฺธจฺจ
อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ
โทมนสฺส อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส ... อุทฺธจฺจ
อุปฺปชฺชติ ฯ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา ภาวนายปหาตพฺเพ
ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ...
ภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ นภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... นภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
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เจโตปริยาเณน ภาวนายปหาตพฺพจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ
ภาวนายปหาตพฺพา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ นภาวนายปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... นภาวนายปหาตพฺพ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ ฯเปฯ ฌานา ฯเปฯ อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา นภาวนายปหาตพฺเพ ปหีเน กิเลเส ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
นภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ นภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ...
วิจิกิจฺฉา ... นภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา ฯเปฯ ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ...
ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค
อุปฺปชฺชติ ... อุทฺธจฺจ ... ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๕๙๖] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพ ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพ ราค ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา นภาวนายปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพา
อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส จ
นภาวนายปหาตพฺพสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา นภาวนายปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: ฯ นภาวนายปหาตพฺพา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นภาวนายปหาตพฺเพ ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺโพ
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
[๕๙๗] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ ทสฺสนทุกสทิสา ภาวนา
นินฺนานากรณา ฯ ... สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๕๙๘] ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค ...
โทโส โมโห มาโน ... ปตฺถนา ภาวนายปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส
โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพ ราค อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ
ภาวนายปหาตพฺพ โทส ... โมห ... มาน ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ
ภินฺทติ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา สทฺธาย ฯเปฯ
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ปฺาย นภาวนายปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ทิฏิยา
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส มคฺคสฺส
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ปฺ นภาวนายปหาตพฺพ ราค โทส โมห
มาน ทิฏึ ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข ... เสนาสน
อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย นภาวนายปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส
โมหสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ สีล ฯเปฯ
ปฺ ราค ฯเปฯ ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข ฯเปฯ
เสนาสน อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
ภาวนายปหาตพฺพสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ปตฺถนาย
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๕๙๙] นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส
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ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ นภาวนายปหาตพฺโพ ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปปฺ ชฺชติ วิจกิ ิจฺฉา อุปปฺ ชฺชติ นภาวนายปหาตพฺพ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ นภาวนายปหาตพฺพาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ปุรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ...
วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺโพ ราโค
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ภาวนายปหาตพฺพ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ ภาวนายปหาตพฺพาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๖๐๐] ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา จิตฺตสมุฏาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ภาวนายปหาตพฺพา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺโพ
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ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นภาวนายปหาตพฺพา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: นภาวนายปหาตพฺพา เจตนา
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ...
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สพฺพปจฺจยา ทสฺสนทุกสทิสา ภาวนา นินฺนานากรณา ฯ
[๖๐๑] 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 อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ
มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตเฺ ต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา
สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
ปจฺจนียวิภงฺโค ทสฺสนทุกสทิโส วิภชิตพฺโพ
เอว ตีณิ คณนาป คเณตพฺพา ฯ
ภาวนาทุก นิฏิต ฯ
______________
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ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๐๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯW
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
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จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วิจิกจิ ฺฉาสหคต
โมห ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม
ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ
โมหฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ ... ฯ
[๖๐๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ
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ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจจฺ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
อารมฺมณปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม{
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๐๔] 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 อินทฺ ฺริเย นว ฌาเน นว
มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา ฉ
วิคเต ฉ อวิคเต นว ฯ
[๖๐๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
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ขนฺเธ ปฏิจจฺ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปฏิจจฺ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ยาว อสฺสตฺตา
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๖๐๖] 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
[๖๐๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
ฯเปฯ นปุเรชาเต สตฺต ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๐๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว ฯเปฯ
มคฺเค เทฺว ฯเปฯ อวิคเต เทฺว ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๖๐๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
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ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม
ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต
โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป วิจิกิจฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
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รูป วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
จ ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป วิจิกจิ ฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ จ ... ฯ
[๖๑๐] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ
ปฏิจฺจสทิสา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยาh
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิสา
วตฺถุ ปจฺจยา ... ตีณิ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ จกฺขายตน
ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ วตฺถุ ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา วิจิกจิ ฺฉาสหคต โมห ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ
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นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ ปจฺจยา๕
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ ... ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อารมฺมณปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ ... วิจิกิจฺฉาสหคต เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา โมโห จ เทฺว ขนฺเธ จ ... ฯ
[๖๑๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ
[๖๑๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนน*ปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
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ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ยาว อสฺสตฺตา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๑๓] 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 อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๖๑๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ
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สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต โมห สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคต เอก ขนฺธฺจ โมหฺจ
สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
[๖๑๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิส ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกฺจ ธมฺม สสฏโ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิส ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๖๑๖] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา เทฺว
อนนฺตเร ฉ สพฺพตฺถ ฉ วิปาเก เอก อวิคเต ฉ ฯ
[๖๑๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม สสฏโ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วิจิกิจฺฉาสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ธมฺม สสฏโ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ สสฏโ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๖๑๘] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต
ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ นฌาเน
เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
[๖๑๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา จตฺตาริ ... นปุเรชาเต จตฺตาริ
ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ ฯ
[๖๒๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว วิปาเก
เอก อวิคเต เทฺว ฯ
สมฺปยุตฺตวาโร สสฏวารสทิโส ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๒๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส)
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
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ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห จิตตฺ สมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ มูล วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล วิจิกิจฺฉาสหคโต
โมโห สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๒๒] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ อุทธฺ จฺจ ...
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพเฺ พ
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สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯเปฯ อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ กิเลเส ชานนฺติ จกฺขุ ...
วตฺถุ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อนิจฺจโต ...
วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ราโค อุปปฺ ชฺชติ อุทธฺ จฺจ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย โมหสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ ...
วิจิกิจฺฉา ... ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
จกฺขุ ... วตฺถุ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ
อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
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วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ
อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล วิจิกิจฺฉาสหคเต ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๖๒๓] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
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กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ
กตฺวา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ
กตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ...
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ฯเปฯ ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ
[๖๒๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา วิจกิ ิจฺฉาสหคตา ขนฺธา

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 370

ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริโม ปุรโิ ม
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส
โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุรโิ ม ปุริโม วิจิกจิ ฺฉาสหคโต โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุริโม ปุรโิ ม วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อาวชฺชนา
วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา วิจิกจิ ฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา
ปุริมา วิจิกจิ ฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิจิกิจฺฉาสหคตสฺส โมหสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ปุริมา ปุริมา วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ ปจฺฉิมาน
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ปจฺฉิมาน วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๒๕] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อวเสเสสุ ทฺวีสุ อนนฺตรูปนิสฺสโย จ ปกตูปนิสฺสโย
จ ฯ มูล ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน
โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ สีล ฯเปฯ ปฺ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
ราค โทส โมห มาน ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข
ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสสฺ าย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
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ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธ อุปนิสฺสาย ... ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ ปฺ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ราค โทส โมห มาน ปตฺถน กายิก สุข
กายิก ทุกฺข ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:7
สทฺธา ฯเปฯ ปฺา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค โทโส
โมโห มาโน ปตฺถนา กายิก สุข ฯเปฯ เสนาสน วิจิกิจฺฉาสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: วิจิกิจฺฉาสหคตา
ขนฺธา จ โมโห จ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
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โมโห จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน โมหสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ
โมโห จ วิจิกิจฺฉาสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๖๒๖] นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ...
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ราโค อุปปฺ ชฺชติ อุทธฺ จฺจ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพเฺ พน ... สงฺขิตฺต ฯ วตฺถุปเุ รชาต: สงฺขิตฺต ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ...
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
สงฺขิตฺต ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อารพฺภ วิจิกิจฺฉาสหคตา ขนฺธา จ โมโห
จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต: สงฺขิตฺต ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 374

[๖๒๗] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯเปฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๒๘] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺสฅ
ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา:
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
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นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ ฯ
[๖๒๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สงฺขิตฺต ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต:
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย วิจิกิจฺฉาสหคโต เอโก ขนฺโธ จ
โมโห จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
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ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย:
สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๓๐] 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
อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ฉ
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถยิ า นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๖๓๑] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพ*เหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
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จ
ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก
จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก จ
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ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๓๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๖๓๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ... นอธิปติยา ฉ นอนนฺตเร
ฉ นสมนนฺตเร ฉ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย ฉ ฯเปฯ
นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ฉ โนวิคเต ฉ ฯ
[๖๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา ปฺจ ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก นิฏิต ฯ
______________
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๓๕] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ภาวนายปหาตพฺพเหตุก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
เอว ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป
สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกสทิสา
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห วิจิกิจฺฉาสหคตโมหฏาเน เปตพฺพา ฯ
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ปฺหาวาโร
[๖๓๖] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ฉ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกสทิสา ฯ
[๖๓๗] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ตีณิ อารพฺภ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกสทิสา ฯ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม
นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... นภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา ฯเปฯ ผลสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา นภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ปหีเน กิเลเส ... ปุพฺเพ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... นภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... นภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
โมหสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... ฯเปฯ ฌาน ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
นภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ ...
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จกฺขุ ...
วตฺถุ ... นภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ จ โมหฺจ อารพฺภ
อุทฺธจฺจสหคตา ขนฺธา จ โมโห จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ฆฏนารมฺมณา
ตีณิป กาตพฺพา ฯ
[๖๓๘] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ราค ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ_
อารมฺมณาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ราค ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ: ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อธิปติ
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จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ:
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
ต ครุ กตฺวา นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ ...
ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ ผลสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... นภาวนายปหาตพฺพเหตุเก
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ ... ฯ สหชาตาธิปติ:
นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... ฯเปฯ ฌานา ...
จกฺขุ ... วตฺถุ ... นภาวนายปหาตพฺพเหตุเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ
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[๖๓๙] ... อนนฺตรปจฺจเย นภาวนายปหาตพฺพเหตุกการณา
วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห น กาตพฺโพ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห
กาตพฺโพ ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๔๐] ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ขนฺธา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย
สกภณฺเฑ ฉนฺทราโค ปรภณฺเฑ ฉนฺทราคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย สกปริคฺคเห ฉนฺทราโค ปรปริคฺคเห ฉนฺทราคสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ขนฺธา
อุทฺธจฺจสหคตาน ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ทิฏึ คณฺหาติ สีล ฯเปฯ
ปฺ นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ราค โทส โมห มาน ทิฏ ึ ปตฺถน
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กายิก สุข กายิก ทุกฺข ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสสฺ าย ทาน เทติ
ฯเปฯ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ราคสฺส
โทสสฺส โมหสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส ฯเปฯ ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย มาน ชปฺเปติ ฯเปฯ สทฺธา ฯเปฯ
เสนาสน ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
มานสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส จ นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส
จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
สทฺธา ... ปฺา ... กายิก สุข ฯเปฯ เสนาสน อุทฺธจฺจสหคตาน
ขนฺธาน โมหสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ฆฏนูปนิสฺสยาป
ตีณิป กาตพฺพา ฯ
[๖๔๑] นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพ*เหตุกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: นภาวนายปหาตพฺพภาชนการเณ นานาขณิกา
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ลพฺภติ ฯ ... โนวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก เอว ภาวนายปหาตพฺพเหตุกปจฺจยาป ปจฺจนียาป
วิภาโคป คณนาป นินฺนานากรณา ฯ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ
ธมฺโม นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส ธมฺมสฺส ... ปรนฺเตน สกภณฺฑฉนฺทราโคป
กาตพฺโพ ฯ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม นภาวนายปหาตพฺพสฺส
ธมฺมสฺส ... ปรนฺเตน สกภณฺฑฉนฺทราโคป กาตพฺโพ ฯ
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก นิฏิต ฯ
____________________
สวิตกฺกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๔๒] สวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิตกฺโก
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สวิตกฺก ธมฺม
ปฏิจฺจ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
สวิตกฺก เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อวิตกฺก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
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ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิตกฺก
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิตกฺก
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา
วิตกฺก ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก เอก มหาภูต ... ฯ
อวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
วิตกฺก ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺก ปฏิจฺจ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ สวิตกฺกา
ขนฺธา ฯ อวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วิตกฺก ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกา ขนฺธา มหาภูเต
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วิตกฺก ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺก ปฏิจฺจ สวิตกฺกา
ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
สวิตกฺกา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ สวิตกฺกฺจ
อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ
ปฏิจฺจ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺก เอก
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ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สวิตกฺกฺจ
อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ สวิตกฺกฺจ อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก
จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก เอก
ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต
จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺก เอก
ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺก เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สงฺขิตฺต ฯ
[๖๔๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว ฯเปฯ
อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ฉ อาเสวเน ฉ กมฺเม นว วิปาเก
นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 387

[๖๔๔] สวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สวิตกฺก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ สวิตกฺกมูลกา อวเสสา เทฺว ปฺหา กาตพฺพา อเหตุก
นินฺนาน ฯ อวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อวิตกฺก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก วิตกฺก ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺก ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป วิตกฺก ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ วิตกฺโก ฯ อวิตกฺก ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก วิตกฺก ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา
ขนฺธา อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ วิตกฺก ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธาท
วิตกฺก ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทธฺ จฺจสหคโต โมโห ฯ อวิตกฺก
ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต เหตุปจฺจยสทิส อเหตุกนฺติ นิยาเมตพฺพ ฯ
สวิตกฺกฺจ อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺก เอก
ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ
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ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
อวเสสา เทฺว ปฺหา เหตุปจฺจยสทิสา นินฺนานา อเหตุกนฺติ
นิยาเมตพฺพ ฯ
[๖๔๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก
นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค
นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๔๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ ฯเปฯ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
[๖๔๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อนนฺตเร นว ฯเปฯ6
ปุเรชาเต ฉ ฯเปฯ อาเสวเน ปฺจ กมฺเม นว ฯเปฯ มคฺเคt
ตีณิ สมฺปยุตฺเต นว สพฺพตฺถ นว ฯ
สหชาตวาโร ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาโร
[๖๔๘] สวิตกฺก ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ อวิตกฺก ธมฺม ปจฺจยา
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อวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อวิตกฺก เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... วิตกฺก
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อวิตกฺก เอก ขนฺธ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิตกฺก ปจฺจยา กฏตฺตารูป ขนฺเธ ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ
ปจฺจยา ขนฺธา วิตกฺก ปจฺจยา วตฺถุ วตฺถุ ปจฺจยา วิตกฺโก
เอก มหาภูต ปจฺจยา ตโย มหาภูตา ฯเปฯ วตฺถุ ปจฺจยา
อวิตกฺกา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา วิตกฺโก ฯ อวิตกฺก ธมฺม
ปจฺจยา สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วิตกฺก ปจฺจยา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิยาป
เทฺว ฯ อวิตกฺก ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วิตกฺก ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป วิตกฺก ปจฺจยา สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา สวิตกฺกา
ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป วตฺถุ ปจฺจยา
วิตกฺโก สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ปฏิสนฺธิยาป
ปวตฺติสทิสาเยว ฯ สวิตกฺกฺจ อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ
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เทฺว กาตพฺพา ฯ สวิตกฺกฺจ อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปจฺจยา อวิตกฺโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป สวิตกฺเก ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิตกฺโก ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ... ตีณิ ปฏิสนฺธิยาป ฯ
สวิตกฺกฺจ อวิตกฺกฺจ ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ มหาภูเต จ ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป สวิตกฺก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๖๔๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว สพฺพตฺถ
นว อวิคเต นว ฯ
[๖๕๐] สวิตกฺก ธมฺม ปจฺจยา สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: ฯ นว ปฺหา กาตพฺพา อเหตุกาติ นิยาเมตพฺพา
ตีณิเยว โมโห อุทฺธริตพฺโพ ยถา ปฏิจฺจวาเร เหตุปจฺจยสทิสาเยว
ปฺหา ปฺจ วิฺาณา อติเรกา โมโห วิตกฺก ฯ
[๖๕๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
นว นอนนฺตเร ตีณิ ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว
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นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก
นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค
นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๖๕๒] สวิตกฺก ธมฺม สสฏโ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺก ธมฺม สสฏโ อวิตกฺโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺเก ขนฺเธ สสฏโ วิตกฺโก ฯ
สวิตกฺก ธมฺม สสฏโ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา วิตกฺโก จ
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ฯเปฯ อวิตกฺก ธมฺม สสฏโ
อวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อวิตกฺก เอก ขนฺธ
สสฏา ตโย ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อวิตกฺก ธมฺม สสฏโ
สวิตกฺโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วิตกฺก สสฏา
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ สวิตกฺกฺจ อวิตกฺกฺจ
ธมฺม สสฏโ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: สวิตกฺก
เอก ขนฺธฺจ วิตกฺกฺจ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
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[๖๕๓] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อธิปติยา ฉ สพฺพตฺถ ฉ
อวิคเต ฉ ฯ
[๖๕๔] สวิตกฺก ธมฺม สสฏโ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: ฯ เอว ฉ ปฺหา กาตพฺพา อนุโลมสทิสา
อเหตุกาติ นิยาเมตพฺพา ตีณิ เยว โมโห อุทฺธริตพฺโพ ฯ
[๖๕๕] นเหตุยา ฉ นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นฌาเน เอก นมคฺเค ฉ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๕๖] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สวิตกฺกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สวิตกฺกา เหตู วิตกฺกสฺส
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ มูล สวิตกฺกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อวิตกฺกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
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[๖๕๗] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สวิตกฺเก ขนฺเธ อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สวิตกฺเก ขนฺเธ อารพฺภ อวิตกฺกา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สวิตกฺเก ขนฺเธ อารพฺภ สวิตกฺกา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา อวิตกฺกา ฌานา
วุฏหิตฺวา อวิตกฺก ฌาน ปจฺจเวกฺขนฺติ มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค
ปจฺจเวกฺขนฺติ ผลา วุฏ หิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน อวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อวิตกฺเก ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต
อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสนฺติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณนฺติ เจโตปริยาเณน อวิตกฺกจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานนฺติ อากาสานฺจายตน ... อากิฺจฺายตน ...
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... อวิตกฺกา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส วิตกฺกสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ อวิตกฺกา ขนฺธา จ
วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา อวิตกฺกา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
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มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ... ผลา วุฏ หิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส สวิตกฺกสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ...
วตฺถุ ... อวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ
อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ
สวิตกฺกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ
อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อริยา
อวิตกฺกา ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผลา วุฏหิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส สวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย
วิตกฺกสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อวิตกฺเก
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ อวิตกฺเก
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา สวิตกฺกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สวิตกฺเก ขนฺเธ
จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ อวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา จ
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วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๖๕๘] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: สวิตกฺเก
ขนฺเธ ครุ กตฺวา สวิตกฺกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
สวิตกฺกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: สวิตกฺเก ขนฺเธ
ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกา อธิปติ
วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
สวิตกฺเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: สวิตกฺกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา
อวิตกฺกา ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ... ผลา
วุฏหิตฺวา ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน อวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อวิตกฺเก ขนฺเธ จ
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วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต ครุ กตฺวา วิตกฺโก
อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อวิตกฺกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อวิตกฺเก
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม
สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
อริยา อวิตกฺกา ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ... มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส สวิตกฺกสฺส
มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อวิตกฺเก
ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต ครุ
กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อวิตกฺเก ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา สวิตกฺกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม
สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: อริยา อวิตกฺกา ฌานา วุฏหิตฺวา ... ผลา
วุฏหิตฺวา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพพฺ าน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส สวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส วิตกฺกสฺส จ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อวิตกฺเก ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
ครุ กตฺวา สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สวิตกฺโก จ
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อวิตกฺโก จ ธมฺมา สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ: สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา
สวิตกฺกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สวิตกฺเก ขนฺเธ จ วิตกฺกฺจ
ครุ กตฺวา วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชติ ฯ มูล สวิตกฺเก ขนฺเธ จ
วิตกฺกฺจ ครุ กตฺวา สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
[๖๕๙] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สวิตกฺกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สวิตกฺกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก ธมฺโม
อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า
สวิตกฺกา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส อวิตกฺกสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺก จุติจิตฺต อวิตกฺกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อาวชฺชนา ปฺจนฺน วิฺาณาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย สวิตกฺกา ขนฺธา อวิตกฺกสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ทุติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ทุติยสฺส ฌานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ตติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺส
ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺม ... ทิพพฺ าย โสตธาตุยา ปริกมฺม ...
อิทฺธิวิธาณสฺส ปริกมฺม ... เจโตปริยาณสฺส ... ปุพฺเพนิวาสา*นุสฺสติาณสฺส ... ยถากมฺมุปคาณสฺส ปริกมฺม ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย โคตฺรภุ อวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส โวทาน อวิตกฺกสฺส
มคฺคสฺส อนุโลม อวิตกฺกาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า สวิตกฺกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สวิตกฺกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรโิ ม ปุรโิ ม วิตกฺโก ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส วิตกฺกสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา อวิตกฺกา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อวิตกฺกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อวิตกฺโก มคฺโค อวิตกฺกสฺส ผลสฺส อวิตกฺก ผล อวิตกฺกสฺส
ผลสฺส นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน อวิตกฺกาย
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม
สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า
อวิตกฺกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อวิตกฺก จุติจิตฺต สวิตกฺกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
อวิตกฺก ภวงฺค อาวชฺชนาย อวิตกฺกา ขนฺธา สวิตกฺกสฺส
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส
จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรโิ ม
ปุริโม วิตกฺโก ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส
จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา
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สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า
สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ
ธมฺมา อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุรมิ า
ปุริมา สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
วิตกฺกสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สวิตกฺก จุติจิตฺตฺจ วิตกฺโก
จ อวิตกฺกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อาวชฺชนา จ วิตกฺโก จ
ปฺจนฺน วิฺาณาน สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกสฺส
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ทุติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมฺจ
วิตกฺโก จ ฯเปฯ เหฏาลิขิตเลข อิมินา การเณน ทฏพฺพ ฯ
อนุโลมฺจ วิตกฺโก จ อวิตกฺกาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส
จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สวิตกฺกา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สวิตกฺกาน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๖๐] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สวิตกฺกา ขนฺธา สวิตกฺกาน ขนฺธาน
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล สวิตกฺกา ขนฺธา อวิตกฺกาน ขนฺธาน
วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล สวิตกฺกา ขนฺธา
สวิตกฺกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก
ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
อวิตกฺก สทฺธ อุปนิสฺสาย อวิตกฺก ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค อุปฺปาเทติ
อภิฺ อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อวิตกฺก สีล ฯเปฯ
ปฺ ... กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน
วิตกฺก อุปนิสฺสาย อวิตกฺก ฌาน ... มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ อวิตกฺกา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน วิตกฺโก จ อวิตกฺกาย
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส
อวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
ตีณิป อุปนิสฺสยา สพฺพตฺถ กาตพฺพา ฯ อวิตกฺก สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ สวิตกฺก ฌาน ...
วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ อวิตกฺก สีล ฯเปฯ เสนาสน วิตกฺก อุปนิสสฺ าย
ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ
สงฺฆ ภินฺทติ อวิตกฺกา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน วิตกฺโก จ
สวิตกฺกาย สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย สวิตกฺกสฺส
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มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก
ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อวิตกฺก สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ ทุติยวาเร
ลิขิตปทา สพฺเพ กาตพฺพา ฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ สีล ... ปฺ ... เสนาสน วิตกฺก อุปนิสฺสาย
ทาน เทติ ฯเปฯ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ อวิตกฺกา
สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน วิตกฺโก จ สวิตกฺกาย สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย สวิตกฺกสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก
จ ธมฺมา สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สวิตกฺกา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อวิตกฺกาน
ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล สวิตกฺกา
ขนฺธา จ วิตกฺโก จ สวิตกฺกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๖๑] อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
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กายายตน ... วตฺถุ อวิตกฺกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ สวิตกฺกาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ
วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สวิตกฺกาน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๖๒] สวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ปจฺฉาชาตา ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๖๓] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สวิตกฺกา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
สวิตกฺกา เจตนา วิปากาน สวิตกฺกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ เอว จตฺตาริ สหชาตาป นานาขณิกาป กาตพฺพา ฯ
... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 403

อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ
[๖๖๔] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ
อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส
จ ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ วิตกฺกสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: วตฺถุ วิตกฺกสฺส
สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก
จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๖๖๕] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก ปฏิจฺจสทิส ฯ สวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ สวิตกฺโก
ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปฏิจฺจสทิส ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาต ปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ
อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: วิตกฺโก สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิตกฺโก
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ วิตกฺกสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ วิตกฺโก จ สมฺปยุตฺตกา จ
ขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺติ วตฺถุ วิตกฺกสฺส สมฺปยุตฺตกานฺจ ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา
สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สหชาโต: สวิตกฺโก เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาโต: สวิตกฺโก
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สหชาตาป เทฺว กาตพฺพา ฯ
สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ
สหชาตา: สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตา: สวิตกฺกา ขนฺธา จ วตฺถุ จ
วิตกฺกสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตีณิ ฯ ปจฺฉาชาตา:
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สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ
กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปจฺฉาชาตา: สวิตกฺกา ขนฺธา จ วิตกฺโก จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ
ธมฺมา สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: สวิตกฺโก เอโก ขนฺโธ จ วิตกฺโก
จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ สหชาโต: สวิตกฺโก เอโก ขนฺโธ จ
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน วิตกฺกสฺส จ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิยาป เทฺว ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๖๖] 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 จตฺตาริ วิปาเก นว อาหาเร
จตฺตาริ อินทฺ ฺริเย จตฺตาริ ฌาเน นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต
ฉ วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๖๖๗] สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สวิตกฺโก ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อวิตกฺโก
ธมฺโม อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อวิตกฺโก
ธมฺโม สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อวิตกฺโก ธมฺโม สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สวิตกฺโก
จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา สวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ ธมฺมา อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สวิตกฺโก จ อวิตกฺโก จ
ธมฺมา สวิตกฺกสฺส จ อวิตกฺกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๖๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว
โนอวิคเต นว ฯ
[๖๖๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯเปฯ ... นสมนนฺตเร
จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นสมฺปยุตเฺ ต
เทฺว นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๖๗๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา นว ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต นว ฯ
สวิตกฺกทุก นิฏิต ฯ
_______________
สวิจารทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๗๑] สวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ สวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สวิจาร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ ยถา สวิตกฺกทุก เอว กาตพฺพ
นินฺนานากรณ อิธ มคฺเค จตฺตาริ กาตพฺพานิ สวิจารทุเก อิม
นานากรณ ฯ
สวิจารทุก นิฏิต ฯ
___________________
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สปฺปติกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๗๒] สปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา; สปฺปติก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปติโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สปฺปติเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปติ จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ
สปฺปติโก จ อปฺปติโก จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สปฺปติก
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปติ จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ฯเปฯ อปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ
อปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อปฺปต ิก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปตึ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ อปฺปติก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปตึ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ขนฺเธ ปฏิจจฺ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ปตึ ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ ปติ เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ... ฯ
ยถา สวิตกฺกทุก สพฺพตฺถ เอว สปฺปติกทุก กาตพฺพ
สพฺพตฺถ ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ นวป ปฺหา ฯ
[๖๗๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว ฯเปฯ
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ปุเรชาเต ฉ กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ
[๖๗๔] สปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สปฺปติก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สปฺปติก ธมฺม ปฏิจจฺ อปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก สปฺปติเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ ปติ จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ สปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ สปฺปติโก จ อปฺปติโก
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สปฺปติก เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ปติ จ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
อปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ อปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก อปฺปติก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปตึ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
อปฺปติก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ยาว
อสฺสตฺตาป วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อปฺปติก ธมฺม ปฏิจฺจ๘
สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก ปตึ ปฏิจฺจ
สปฺปติกา ขนฺธา ฯ มูล ปตึ ปฏิจฺจ สปฺปติกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ สปฺปติกฺจ อปฺปติกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สปฺปติโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สปฺปติก
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เอก ขนฺธฺจ ปติฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
สปฺปติกฺจ อปฺปติกฺจ ธมฺม ปฏิจจฺ อปฺปติโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก สปฺปติเก ขนฺเธ จ ปต
ิ ฺจ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุเก สปฺปติเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สปฺปติกฺจ อปฺปติกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
สปฺปติโก จ อปฺปติโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก สปฺปติก เอก ขนฺธฺจ ปติฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก สปฺปติก เอก
ขนฺธฺจ ปติฺจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุเก
สปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๖๗๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก เอก
นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค นว
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๖๗๖] สปฺปติก ธมฺม ปจฺจยา สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา สวิตกฺกทุเก อนุโลมปจฺจยวาร
เอว ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ นว ปฺหา ปริปุณฺณา ปติ นินฺนานากรณา ฯ
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[๖๗๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว ฯเปฯ
อวิคเต นว ฯ
[๖๗๘] สปฺปติก ธมฺม ปจฺจยา สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ อปฺปติก ธมฺม ปจฺจยา อปฺปติโก
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ ปวตฺติ ปฏิสนฺธิ กาตพฺพา
ปฏิจฺจวารสทิสา ยาว อสฺสตฺตา ฯ จกฺขายตน ปจฺจยา
จกฺขุวิฺาณ กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา อปฺปติกา
ขนฺธา ปติ จ วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อนุโลมสทิสา
นว ปฺหา ปวตฺติเยว ปฏิสนฺธิ นตฺถิ เอโกเยว โมโห ฯ
[๖๗๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต
นว นอาเสวเน นว นกมฺเม นว นวิปาเก นว นอาหาเร
เอก นอินฺทรฺ ิเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๖๘๐] สปฺปติก ธมฺม สสฏโ สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ฯ
[๖๘๑] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ สพฺพตฺถ ฉ อวิคเต ฉ ฯ
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[๖๘๒] นเหตุยา ฉ นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต
ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ นฌาเน
เอก นมคฺเค ฉ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๘๓] สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปต กิ สฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: สปฺปติกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ สปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สปฺปติกา เหตู ปติยา จ
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
มูล สปฺปติกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ปติยา จ จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
อปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อปฺปติกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
[๖๘๔] สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สปฺปติเก ขนฺเธ อารพฺภ สปฺปติกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล สปฺปติเก ขนฺเธ อารพฺภ อปฺปต ิกา ขนฺธา จ ปติ จ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สปฺปติเก ขนฺเธ อารพฺภ สปฺปติกา ขนฺธา
จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา สีล ...
อุโปสถกมฺม กตฺวา อปฺปติเกน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ อปฺปติโก ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏ ิ
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
อปฺปติกา ฌานา วุฏหิตฺวา ... มคฺคา วุฏหิตฺวา ... ผลา วุฏหิตฺวา
อปฺปติเกน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา อปฺปติเกน จิตฺเตน นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน อปฺปติกสฺส โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส
ผลสฺส อาวชฺชนาย ปตยิ า จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา
สปฺปติเกน จิตฺเตน อปฺปติเก ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ...
ปุพฺเพ ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... อปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ
อปฺปติเกน จิตฺเตน อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ อปฺปติโก ราโค อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา ฯเปฯ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อปฺปติกา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย ปติยา จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อปฺปติเก
ขนฺเธ จ ปติฺจ อารพฺภ อปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อปฺปติโก ธมฺโม สปฺปต ิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... สปฺปติเกน
จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สปฺปติโก
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ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อปฺปติกา ฌานา วุฏหิตฺวา ...
มคฺคา วุฏหิตฺวา ... ผลา วุฏหิตฺวา สปฺปติเกน จิตฺเตน
ปจฺจเวกฺขติ อริยา สปฺปต ิเกน จิตฺเตน นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
สปฺปติกสฺส โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย อริยา สปฺปติเกน จิตฺเตน อปฺปติเก ปหีเน
กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ สปฺปติเกน จิตฺเตน อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ
อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ สปฺปติโก ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อปฺปตเิ ก ขนฺเธ จ ปติฺจ อารพฺภ สปฺปตกิ า
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส จ อปฺปติกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ... สปฺปต ิเกน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ
อุปฺปชฺชนฺติ อปฺปติกา ฌานา ... มคฺคา ... ผลา วุฏหิตฺวา
สปฺปติเกน จิตฺเตน ปจฺจเวกฺขติ อริยา สปฺปติเกน จิตฺเตน นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน สปฺปติกสฺส โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส
ผลสฺส ปติยา จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา สปฺปติเกน
จิตฺเตน อปฺปติเก ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต
กิเลเส ... ปุพฺเพ ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... อปฺปติเก ขนฺเธ จ
ปติฺจ สปฺปติเกน จิตฺเตน อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ
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อภินนฺทนฺติ ต อารพฺภ สปฺปติโก ราโค อุปปฺ ชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ อปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ อารพฺภ สปฺปติกา ขนฺธา จ
ปติ จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ สปฺปติโก จ อปฺปติโก จ ธมฺมา
สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สปฺปติเก ขนฺเธ
จ ปติฺจ อารพฺภ สปฺปติกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สปฺปติเก
ขนฺเธ จ ปติฺจ อารพฺภ อปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มูล สปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ อารพฺภ สปฺปต ิกา ขนฺธา จ
ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๖๘๕] สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปต ิกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: สปฺปติเก
ขนฺเธ ครุ กตฺวา สปฺปต ิกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
สปฺปติกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
สปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: สปฺปติเก ขนฺเธ
ครุ กตฺวา: อปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ
สปฺปติกา อธิปติ ปติยา จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปติกสฺส จ อปฺปติกสฺส
จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: สปฺปตเิ ก ขนฺเธ ครุ กตฺวา อปฺปติกา ขนฺธา
จ ปติ จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ: สปฺปติกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
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ขนฺธาน ปติยา จ จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ
อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... อปฺปติเกน
จิตฺเตน ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
อปฺปติโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อปฺปติกา ฌานา ...
มคฺคา ... ผลา วุฏหิตฺวา ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อริยา
อปฺปติเกน จิตฺเตน นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพพฺ าน
อปฺปติกสฺส โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา ปติยา
จ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อปฺปต ิเก ขนฺเธ จ
ปติฺจ อปฺปติเกน จิตฺเตน ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา อปฺปติโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... อปฺปติเก ขนฺเธ
จ ปติฺจ ครุ กตฺวา อปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: อปฺปติกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก ธมฺโม
สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ:
อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
อธิปติ ... นิพฺพาน สปฺปติกสฺส โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส
ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อปฺปต ิเก ขนฺเธ
จ ปติฺจ สปฺปติเกน จิตฺเตน ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
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ต ครุ กตฺวา สปฺปติโก ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... อปฺปติเก
ขนฺเธ จ ปติฺจ ครุ กตฺวา สปฺปต ิกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส จ อปฺปติกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ อธิปติ ...
นิพฺพาน สปฺปติกสฺส โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส ปติยา
จ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อปฺปต ิเก ขนฺเธ จ
ปติฺจ สปฺปติเกน จิตฺเตน ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา สปฺปติโก ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อปฺปติเก ขนฺเธ จ
ปติฺจ ครุ กตฺวา สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สปฺปติโก จ อปฺปติโก จ ธมฺมา สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ ครุ กตฺวา
สปฺปติกา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล สปฺปติเก ขนฺเธ จ ปติฺจ
ครุ กตฺวา อปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มูล
สปฺปติเก ขนฺเธ จ ปต
ิ ฺจ ครุ กตฺวา สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ
จ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
[๖๘๖] สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สปฺปติกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สปฺปติกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุรมิ า
ปุริมา สปฺปต ิกา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส อปฺปติกสฺส ปติยา จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สปฺปตกิ  จุติจิตฺต อปฺปติกสฺส
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อุปปตฺติจิตฺตสฺส สปฺปตกิ  ภวงฺค อาวชฺชนาย สปฺปติกา ขนฺธา
อปฺปติกสฺส วุฏานสฺส ปติสหคตา วิปากมโนวิฺาณธาตุ
กิริยมโนวิฺาณธาตุยา สปฺปติก ภวงฺค อปฺปติกสฺส ภวงฺคสฺส
สปฺปติก กุสลากุสล อปฺปติกสฺส วุฏานสฺส กิริย วุฏานสฺส
ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา
สปฺปติกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปต ิโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: อปฺปติกา ปุริมา ปุริมา
ปติ ปจฺฉิมาย ปจฺฉิมาย ปติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา
ปุริมา อปฺปต ิกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อปฺปติกาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสสฺ อปฺปติกาย
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา ปติ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สปฺปติกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อปฺปติก จุติจิตฺต สปฺปติกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อาวชฺชนา
สปฺปติกาน ขนฺธาน อปฺปติกา ขนฺธา สปฺปต ิกสฺส วุฏานสฺส
วิปากมโนธาตุ สปฺปติกาย มโนวิฺาณธาตุยา อปฺปติก ภวงฺค
สปฺปติกสฺส ภวงฺคสฺส อปฺปติก กุสลากุสล สปฺปติกสฺส
วุฏานสฺส กิริย วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน สปฺปติกาย
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก ธมฺโม
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สปฺปติกสฺส จ อปฺปติกสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา ปติ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สปฺปติกาน
ขนฺธาน ปติยา จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สปฺปติโก จ
อปฺปติโก จ ธมฺมา สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุริมา สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สปฺปติกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สปฺปติโก จ
อปฺปติโก จ ธมฺมา อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ ปจฺฉิมาย
ปจฺฉิมาย ปติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สปฺปติก จุติจิตฺตฺจ
ปติ จ อปฺปติกสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส สปฺปติก ภวงฺคฺจ ปติ จ
อาวชฺชนาย สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อปฺปติกสฺส วุฏานสฺส
สปฺปติกา วิปากมโนวิฺาณธาตุ จ ปติ จ กิรยิ มโนวิฺาณธาตุยา
สปฺปติก ภวงฺคฺจ ปติ จ อปฺปติกสฺส ภวงฺคสฺส
สปฺปติก กุสลากุสลฺจ ปติ จ อปฺปติกสฺส วุฏานสฺส กิริย
วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สปฺปติโก จ
อปฺปติโก จ ธมฺมา สปฺปติกสฺส จ อปฺปติกสฺส จ ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา จ อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
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นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๘๗] สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: สปฺปติกา ขนฺธา สปฺปติกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล สปฺปต ิกา ขนฺธา อปฺปติกาน ขนฺธาน
ปติยา จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล สปฺปติกา ขนฺธา
สปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อปฺปติก สทฺธ อุปนิสฺสาย อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน
ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม อปฺปติก ฌาน วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อปฺปติก
สีล ฯเปฯ ปฺ ... อภิฺ ราค โทส โมห มาน ทิฏึ ปตฺถน
กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน ปตึ อุปนิสฺสาย
อปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ
หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อปฺปติกา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
ปติ จ อปฺปติกาย สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา ปติยา จ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก ธมฺโม สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อุปนิสฺสยา อปฺปติก
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สทฺธ อุปนิสฺสาย สปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ
อปฺปติกา ฌานา ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อปฺปติก
สีล ฯเปฯ เสนาสน ปตึ อุปนิสสฺ าย สปฺปตเิ กน จิตฺเตน
ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สปฺปตเิ กน จิตฺเตน
อทินฺน ... มุสา ... ปสุณ ... สมฺผ ... สนฺธึ ... นิลฺโลป ...
เอกาคาริก ... ปริปนฺเถ ... ปรทาร ... คามฆาต ... นิคมฆาต ...
อปฺปติกา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ปติ จ สปฺปต ิกาย สทฺธาย
ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏิยา ปตฺถนาย
มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก
ธมฺโม สปฺปต ิกสฺส จ อปฺปติกสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ อุปนิสฺสยา อปฺปติก สทฺธ อุปนิสฺสาย สปฺปต ิเกน
จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ ฯเปฯ อปฺปติก สีล ฯเปฯ เสนาสน ปตึ
อุปนิสฺสาย สปฺปติเกน จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
สปฺปติเกน จิตฺเตน อทินฺน อาทิยติ ฯ ทุติยวารสทิส ฯ นิคมฆาต
กโรติ อปฺปต ิกา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน ปติ จ สปฺปติกาย
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏิยา
ปตฺถนาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา ปติยา จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สปฺปติโก จ อปฺปติโก จ ธมฺมา สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิป อุปนิสฺสยา สปฺปติกา ขนฺธา
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จ ปติ จ สปฺปติกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ อปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล สปฺปติกา ขนฺธา จ ปติ จ
สปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๘๘] อปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อปฺปติเกน จิตฺเตน อนิจฺจโต ...
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ อปฺปติโก ราโค ฯเปฯ
โทมนสฺส ปติ อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา
จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อปฺปติเกน จิตฺเตน อนิจฺจโต ...
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สปฺปติโก ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สปฺปต ิกาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปติโก ธมฺโม สปฺปติกสฺส จ
อปฺปติกสฺส จ ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ
อปฺปติเกน จิตฺเตน อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
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อารพฺภ ปติ จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ สปฺปติกาน ขนฺธาน ปติยา จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๖๘๙] สปฺปติโก ธมฺโม อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ สหชาตาป นานาขณิกาป กาตพฺพา
เทฺว นานาขณิกา ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: นว มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ สวิตกฺกทุกสทิส กาตพฺพ ฯ
... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: นว ฯ
[๖๙๐] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน นว กมฺเม ฉ วิปาเก นว อาหาเร จตฺตาริ
อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน นว มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ฉ
วิปฺปยุตฺเต ปฺจ อตฺถยิ า นว นตฺถิยา นว วิคเต นว
อวิคเต นว ฯ
[๖๙๑] สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปตกิ สฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
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ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สปฺปติโก ธมฺโม อปฺปตกิ สฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สปฺปติโก ธมฺโม สปฺปติกสฺส จ อปฺปติกสฺส
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อปฺปต ิโก
ธมฺโม อปฺปต ิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อปฺปต ิโก
ธมฺโม สปฺปต ิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อปฺปติโก ธมฺโม สปฺปต ิกสฺส จ อปฺปติกสฺส จ
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สปฺปติโก
จ อปฺปติโก จ ธมฺมา สปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สปฺปติโก จ อปฺปติโก จ ธมฺมา อปฺปติกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สปฺปตโิ ก จ อปฺปต ิโก
จ ธมฺมา สปฺปติกสฺส จ อปฺปติกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
ปจฺจนียวิภงฺคคณนาป สวิตกฺกทุกสทิสา
ยทิป น สเมติ อิม อนุโลม ปจฺจเวกฺขิตฺวา คเณตพฺพ
อิตเร เทฺว คณนา คเณตพฺพา ฯ
สปฺปติกทุก นิฏิต ฯ
___________________
ปติสหคตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๙๒] ปติสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปติสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ เอว ปติสหคตทุก วิตฺถาเรตพฺพ สปฺปติกทุกสทิส
นินฺนานากรณ อามสน นินฺนาน ฯ
ปติสหคตทุก นิฏิต ฯ
___________________
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สุขสหคตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๖๙๓] สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจจฺ เอโก ขนฺโธ ปฏิสนฺธิ ฯ สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ
นสุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สุขสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ สุข จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ เอว สุขสหคตทุก วิตฺถาเรตพฺพ
ยถา สปฺปติกทุกสฺส อนุโลมปฏิจฺจวาโร ฯ
[๖๙๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ฯเปฯ ปุเรชาเต ฉ
อาเสวเน ฉ กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ
[๖๙๕] สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ มูล อเหตุเก สุขสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ สุขฺจ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขสหคโต จ
นสุขสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก สุขสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา สุขฺจ จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นสุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ นสุขสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นสุขสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก สุข
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ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ นสุขสหคต เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ยถา สปฺปติเก นเหตุปจฺจยสทิส
นินฺนาน สพฺพตฺถเมว นว ปฺหา ฯ
[๖๙๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ
นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม
จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก
นฌาเน ฉ นมคฺเค นว นสมฺปยุตเฺ ต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป ฯ สหชาตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิโส ฯ
ปจฺจยวาเร ปวตฺติป ปฏิสนฺธิป วิตฺถาเรตพฺพา ยถา
สปฺปติกทุกปจฺจยวารปจฺจนีเยป ปวตฺเต วตฺถุ จ วิตฺถาเรตพฺพ ยถา
สปฺปติกทุเก เอโกเยว โมโห ฯ นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป
สมฺปยุตฺตวาโรป ยถา สปฺปติกทุก เอว กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๖๙๗] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ อารมฺมเณป อธิปติยาป สปฺปต ิกทุกสทิสา
สุขนฺติ นานากรณ ฯ
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[๖๙๘] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สุขสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส นสุขสหคตสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคต จุติจิตฺต นสุขสหคตสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส สุขสหคต ภวงฺค อาวชฺชนาย สุขสหคต
กายวิฺาณ วิปากมโนธาตุยา สุขสหคตา วิปากมโนวิฺาณธาตุ
กิริยมโนวิฺาณธาตุยา สุขสหคต ภวงฺค นสุขสหคตสฺส
ภวงฺคสฺส สุขสหคต กุสลากุสล นสุขสหคตสฺส วุฏานสฺส กิริย
วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สุขสหคตาน
ขนฺธาน สุขสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นสุขสหคโต ธมฺโม
นสุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา
นสุขสหคตา ... ฯ มูล ตีณิป สปฺปต ิกทุกสทิสา ฯ สุขสหคโต จ
นสุขสหคโต จ ธมฺมา สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา จ สุขฺจ ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน สุขสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา จ สุขฺจ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส
สุขสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย สุขสหคต จุติจิตฺตฺจ สุขฺจ
นสุขสหคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส สุขสหคต ภวงฺคฺจ สุขฺจ
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อาวชฺชนาย สุขสหคต กายวิฺาณฺจ สุขฺจ วิปากมโนธาตุยา๕
สุขสหคตา วิปากมโนวิฺาณธาตุ จ สุขฺจ กิริยมโนวิฺาณธาตุยา
สุขสหคต ภวงฺคฺจ สุขฺจ นสุขสหคตสฺส ภวงฺคสฺส
สุขสหคต กุสลากุสลฺจ สุขฺจ นสุขสหคตสฺส วุฏานสฺส กิริย
วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
ปุริมา ปุริมา สุขสหคตา ขนฺธา จ สุขฺจ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
สุขสหคตาน ขนฺธาน สุขสฺส จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๖๙๙] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ น สุขสหคโต ธมฺโม นสุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: นสุขสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย
นสุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ สีล ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ นสุขสหคต สีล ฯเปฯ ปฺ ...
ราค ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน
สุข อุปนิสสฺ าย นสุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ฯเปฯ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินทฺ ติ นสุขสหคตา
สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สุขฺจ นสุขสหคตาย สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย ราคสฺส โทสสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส มคฺคสฺส
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ผลสมาปตฺติยา สุขสฺส จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นสุขสหคโต
ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
นสุขสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน ฯเปฯ
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ นสุขสหคต
สีล ฯเปฯ ปฺ ... ราค ปตฺถน กายิก สุข ... เสนาสน สุข
อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สุขสหคเตน จิตฺเตน อทินฺน อาทิยติ มุสา ... ปสณ
ุ  ...
สมฺผ ... สนฺธึ ... นิลฺโลป ... เอกาคาริก ... ปริปนฺเถ ... ปรทาร
... คามฆาต ... นิคมฆาต ... นสุขสหคตา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน
สุขสหคตาย สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส โมหสฺส มานสฺส
ทิฏิยา ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นสุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส จ
นสุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
นสุขสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย สุขสหคเตน จิตฺเตน ทาน เทติ ฯ
ทุติยคมนสทิส ฯ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ นสุขสหคต
สีล ฯเปฯ เสนาสน สุข อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สุขสหคเตน จิตฺเตน อทินฺน อาทิยติ ฯเปฯ นสุขสหคตา(
สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สุขฺจ สุขสหคตาย สทฺธาย ฯเปฯ
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ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา สุขสฺส จ
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สุขสหคโต จ นสุขสหคโต จ ธมฺมา
สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๗๐๐] นสุขสหคโต ธมฺโม นสุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ นสุขสหคเตน จิตฺเตน อนิจฺจโต ...
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ นสุขสหคโต ราโค
ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ฯเปฯ
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ นสุขสหคตาน ขนฺธาน
สุขสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นสุขสหคโต ธมฺโม
สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ สุขสหคเตน
จิตฺเตน อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
สุขสหคโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:M
วตฺถุ สุขสหคตาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นสุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส จ นสุขสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ สุขสหคเตน จิตฺเตน อนิจฺจโต ...
วิปสฺสติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ สุขสหคโต ราโค
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อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ สุขสหคตาน ขนฺธาน
สุขสฺส จ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ตีณิ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๗๐๑] สุขสหคโต ธมฺโม สุขสหคตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฉ กมฺมานิ จตฺตาริ สหชาตาป
นานาขณิกาป กาตพฺพา เทฺว นานาขณิกา ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: นว มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๗๐๒] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน นว กมฺเม ฉ วิปาเก นว อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย
นว ฌาเน นว มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต
ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
เอว ปจฺจนียวิภงฺโคป คณนาป สปฺปติกทุกสทิสา กาตพฺพา
ยทิป วิมติ อตฺถิ อนุโลม ปสฺสิตฺวา คเณตพฺพ ฯ
สุขสหคตทุก นิฏิต ฯ
___________________
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อุเปกฺขาสหคตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๐๓] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
ธมฺม ปฏิจฺจ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ อุเปกฺขา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
ปฏิสนฺธิ ฯ อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต จ
นอุเปกฺขาสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อุเปกฺขาสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อุเปกฺขา จ
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นอุเปกฺขาสหคต
ธมฺม ปฏิจฺจ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นอุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... อุเปกฺข ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
นอุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ อุเปกฺข ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา อุเปกฺข ปฏิจฺจ
วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ อุเปกฺขา เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ... ฯ
สปฺปติกทุกสทิส อนุโลเม นวป ปฺหา ฯ
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[๗๐๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว ปุเรชาเต
นว อาเสวเน ฉ กมฺเม นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ
[๗๐๕] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ นอุเปกฺขาสหคโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุเก อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ
ปฏิจฺจ อุเปกฺขา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต จ นอุเปกฺขาสหคโต
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺขาสหคต
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา อุเปกฺขา จ จิตตฺ สมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ นอุเปกฺขาสหคต
ธมฺม ปฏิจฺจ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุก นอุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก อุเปกฺข ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุเปกฺข ปฏิจฺจ วตฺถุ
วตฺถุ ปฏิจฺจ อุเปกฺขา เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา ฯ
นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺข ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
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อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุเปกฺข ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุเปกฺข ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคตา
ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต อุเปกฺข ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม
ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต จ นอุเปกฺขาสหคโต จ ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺข ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุก อุเปกฺข ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคตา
ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ
อุเปกฺข ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
อุเปกฺข ปฏิจฺจ สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา มหาภูเต
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ ปฏิจฺจ อุเปกฺขา จ สมฺปยุตฺตกา จ ขนฺธา ฯ
อุเปกฺขาสหคตฺจ นอุเปกฺขาสหคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก
ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ|
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิจิกจิ ฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
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อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อุเปกฺขาสหคตฺจ นอุเปกฺขาสหคตฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
อเหตุเก อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ จ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป อเหตุเก อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ จ
อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ อุเปกฺขาสหคเต
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ อุเปกฺขา ฯ อุเปกฺขาสหคตฺจ
นอุเปกฺขาสหคตฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต จ
นอุเปกฺขาสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก
อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก
ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุเก
อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ จ อุเปกฺขฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺ เณ อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ
อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุเก อุเปกฺขาสหคเต ขนฺเธ จ อุเปกฺขฺจ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ
อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
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กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ
อุเปกฺขฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อุเปกฺขาสหคเต
ขนฺเธ จ อุเปกฺขฺจ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป
อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธฺจ อุเปกฺขฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา อุเปกฺขา จ เทฺว ขนฺเธ ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๐๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ นว นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต
นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน นว
นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๗๐๗] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปจฺจยา อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปจฺจยา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
ยถา สวิตกฺกทุกสทิส ฯ ปจฺจยวาเร นานากรณ อุเปกฺขนฺติ ฯ
นวป ปฺหา กาตพฺพา ปฏิสนฺธิป ปวตฺติป วตฺถุป ฯ
[๗๐๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ปุเรชาเต นว อาเสวเน
นว สพฺพตฺถ นว อวิคเต นว ฯ
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[๗๐๙] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปจฺจยา อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ ปจฺจยา
เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ เอว นวป ปฺหา ปวตฺติปฏิสนฺธิโย ยถา สวิตกฺกทุกสฺส
เอว กาตพฺพา ตีณิเยว โมโห ปวตฺเต วตฺถุป กาตพฺพา ฯ
[๗๑๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต
นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก
นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๗๑๑] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม สสฏโ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ สสฏา เทฺว
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ ยถา สวิตกฺกทุก เอว กาตพฺพ ฯ
[๗๑๒] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ สพฺพตฺถ ฉ อวิคเต ฉ ฯ
[๗๑๓] อุเปกฺขาสหคต ธมฺม สสฏโ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อุเปกฺขาสหคต เอก ขนฺธ สสฏา
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เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ เอว ปฺจ ปฺหา ยถา สวิตกฺกทุเก เอว กาตพฺพา ฯ
[๗๑๔] นเหตุยา ฉ นอธิปติยา ฉ นปุเรชาเต ฉ
นปจฺฉาชาเต ฉ นอาเสวเน ฉ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก ฉ
นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๗๑๕] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุเปกฺขาสหคตา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ เอว จตฺตาริ ปฺหา ยถา
สวิตกฺกทุกสฺส ฯ
[๗๑๖] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ... อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
ยถา สปฺปต ิกทุก เอว อารมฺมณมฺป อธิปติป วิตฺถาเรตพฺพา
อุเปกฺขาติ นาน ฯ
[๗๑๗] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม นอุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาย ปจฺฉิมาย อุเปกฺขาย อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคต
จุติจิตฺต นอุเปกฺขาสหคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อาวชฺชนา
นอุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน วิปากมโนธาตุ นอุเปกฺขาสหคตาย
วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อุเปกฺขาสหคต ภวงฺค นอุเปกฺขาสหคตสฺส
ภวงฺคสฺส อุเปกฺขาสหคต กุสลากุสล นอุเปกฺขาสหคตสฺส
วุฏานสฺส กิริย วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน นอุเปกฺขาสหคตาย
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
อุเปกฺขาสหคตสฺส จ นอุเปกฺขาสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน อุเปกฺขาย จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม นอุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อุเปกฺขา ปจฺฉิมาย ปจฺฉิมาย
อุเปกฺขาย อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปุริมา ปุริมา นอุเปกฺขาสหคตา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นอุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นอุเปกฺขาสหคต จุติจิตฺต นอุเปกฺขาสหคตสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา อุเปกฺขา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
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ปจฺจโย นอุเปกฺขาสหคต จุติจิตฺต อุเปกฺขาสหคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส
นอุเปกฺขาสหคต ภวงฺค อาวชฺชนาย กายวิฺาณธาตุ
วิปากมโนธาตุยา นอุเปกฺขาสหคตา วิปากมโนวิฺาณธาตุ
กิริยมโนวิฺาณธาตุยา นอุเปกฺขาสหคต ภวงฺค อุเปกฺขาสหคตสฺส
ภวงฺคสฺส นอุเปกฺขาสหคต กุสลากุสล อุเปกฺขาสหคตสฺส
วุฏานสฺส กิริย วุฏานสฺส ผล วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส จ นอุเปกฺขาสหคตสฺส
จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อุเปกฺขา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน อุเปกฺขาย จ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อุเปกฺขาสหคโต จ นอุเปกฺขาสหคโต จ
ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา
ปุริมา อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา จ อุเปกฺขา จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา
ปุริมา อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา จ อุเปกฺขา จ ปจฺฉิมาย ปจฺฉิมาย
อุเปกฺขาย อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อุเปกฺขาสหคต จุติจิตฺตฺจ
อุเปกฺขา จ นอุเปกฺขาสหคตสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อาวชฺชนา จ
อุเปกฺขา จ นอุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน วิปากมโนธาตุ จ อุเปกฺขา
จ นอุเปกฺขาสหคตาย วิปากมโนวิฺาณธาตุยา นอุเปกฺขาสหคต
ภวงฺคฺจ อุเปกฺขา จ นอุเปกฺขาสหคตสฺส ภวงฺคสฺส อุเปกฺขาสหคต
กุสลากุสลฺจ อุเปกฺขา จ นอุเปกฺขาสหคตสฺส วุฏานสฺส
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กิริย วุฏานสฺส ผล วุฏานสฺส นิโรธา วฏหนฺตสฺส
เนวสฺานาสฺายตน นอุเปกฺขาสหคตาย ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล ปุริมา ปุริมา อุเปกฺขาสหคตา ขนฺธา
จ อุเปกฺขา จ ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อุเปกฺขาสหคตาน ขนฺธาน
อุเปกฺขาย จ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว อฺมฺปจฺจเยนฐ
ปจฺจโย: นว นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ
[๗๑๘] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม
นอุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
นอุเปกฺขาสหคต สทฺธ อุปนิสฺสาย นอุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน
เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... นอุเปกฺขาสหคต ฌาน ... วิปสฺสน ...
มคฺค ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
นอุเปกฺขาสหคต สีล ฯเปฯ ปฺ ... ราค โทส โมห มาน ทิฏึ
ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อุเปกฺข
อุปนิสฺสาย นอุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ นอุเปกฺขาสหคตา
สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน อุเปกฺขา จ นอุเปกฺขาสหคตาย สทฺธาย
ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส
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ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุเปกฺขาย จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิป อุปนิสฺสยา นอุเปกฺขาสหคต
สทฺธ อุปนิสฺสาย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ นอุเปกฺขาสหคต สีล
ฯเปฯ เสนาสน อุเปกฺข อุปนิสฺสาย อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน ทาน
ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อุเปกฺขาสหคเตน จิตฺเตน อทินฺน
อาทิยติ มุสา ภณติ ปสุณ ... ผรุส ... สมฺผ ... สนฺธึ ... นิลฺโลป ...
เอกาคาริก ... ปริปนฺเถ ... ปรทาร ... คามฆาต ... นิคมฆาต ...
นอุเปกฺขาสหคตา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน อุเปกฺขาสหคตาย สทฺธาย
ฯเปฯ ปตฺถนาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุเปกฺขาสหคตสฺส จ
นอุเปกฺขาสหคตสฺส จ ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ตีณิ
อุปนิสฺสยา ทุติยคมนสทิสา ฯ อุเปกฺขาสหคโต จ นอุเปกฺขาสหคโต จ
ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๗๑๙] นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม นอุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สปฺปติกทุกสทิสา ฯ
[๗๒๐] อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม นอุเปกฺขาสหคตสฺส ธมฺมสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย:
นว กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ จตฺตาริ สหชาตา นานาขณิกา
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กาตพฺพา เทฺว นานาขณิกา จ ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: นว มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: นว นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยนแ
ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อิเม ปจฺจยา สปฺปติกกรเณน วิภชิตพฺพา ฯ
[๗๒๑] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อธิปติยา นว
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว สหชาเต นว อฺมฺเ นว
นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ
อาเสวเน นว กมฺเม ฉ วิปาเก นว อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย
จตฺตาริ ฌาเน นว มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต
ปฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ
เอว ปจฺจนียวิภงฺโคป อิตเร ตีณิ คณนาป
สปฺปติกทุกสทิสา กาตพฺพา ฯ
อุเปกฺขาสหคตทุก นิฏิต ฯ
______________
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กามาวจรทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๒๒] กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ปฏิสนฺธิ ... เอก มหาภูต ... ฯ สงฺขิตฺต ฯ
กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ นกามาวจรา ขนฺธา ฯ กามาวจร
ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ นกามาวจรา ขนฺธา
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ นกามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ
นกามาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นกามาวจร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ นกามาวจร
ธมฺม ปฏิจจฺ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นกามาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
นกามาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ นกามาวจร ธมฺม
ปฏิจฺจ กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: นกามาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ กามาวจรฺจ
นกามาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: นกามาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ นกามาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ กามาวจรฺจ นกามาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
นกามาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ กามาวจรฺจ นกามาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ นกามาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
เทฺว ขนฺเธ นกามาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
กฏตฺตารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๒๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว
อาเสวเน เทฺว กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อินฺทฺริเย
นว ฌาเน นว มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต จตฺตาริ วิปฺปยุตฺเต นว
อตฺถิยา นว นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ
[๗๒๔] กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก กามาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ
ยาว อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ
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ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา:
ตีณิ ฯ
[๗๒๕] กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: ตีณิ ฯ นกามาวจร ธมฺม ปฏิจจฺ นกามาวจโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นกามาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
นกามาวจรา อธิปติ วิปาก นกามาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นกามาวจร ธมฺม
ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาเก
นกามาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ
นกามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาก นกามาวจร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
กามาวจรฺจ นกามาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาเก นกามาวจเร ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ ฯเปฯ อิตเร
เทฺว ปากฏิกา ฯ ... นอนนฺตรปจฺจยา: ฯเปฯ นปุเรชาตปจฺจยา:
นปจฺฉาชาตปจฺจยา: ฯ
[๗๒๖] กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา: ตีณิ ฯ นกามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นกามาวจโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา: วิปาก นกามาวจร เอก
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ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นกามาวจร
ธมฺม ปฏิจฺจ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา:
นกามาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ
ฯเปฯ มูล วิปาก นกามาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ ฯเปฯ
อวเสสา ตีณิ ปากฏิกา ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๒๗] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร 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 โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
อวเสสา คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๗๒๘] กามาวจร ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามาวจร เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา กามาวจรา ขนฺธา ฯ กามาวจร ธมฺม
ปจฺจยา นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
นกามาวจรา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ กามาวจร ธมฺม ปจฺจยา
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กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา นกามาวจรา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ นกามาวจร ธมฺม ปจฺจยา
นกามาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ
กามาวจรฺจ นกามาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิสา ฯ กามาวจรฺจ นกามาวจรฺจ
ธมฺม ปจฺจยา นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นกามาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ฯ กามาวจรฺจ นกามาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา
กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
นกามาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... นกามาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๒๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว อฺมฺเ
นว นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต จตฺตาริ
อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ
[๗๓๐] กามาวจร ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก กามาวจร เอก ขนฺธ ปจฺจยา ...
อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ
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กายายตน ... วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา กามาวจรา ขนฺธา
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ
[๗๓๑] กามาวจร ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: เอก ยาว อสฺสตฺตา ฯ กามาวจร ธมฺม
ปจฺจยา นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: วตฺถุ
ปจฺจยา นกามาวจรา อธิปติ วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา นกามาวจรา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ กามาวจร ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร จ
นกามาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
วิปากา นกามาวจรา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ นกามาวจร ธมฺม ปจฺจยา นกามาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ กามาวจรฺจ
นกามาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิสา ฯ มูล นกามาวจเร ขนฺเธ จ
วตฺถฺุจ ปจฺจยา นกามาวจรา อธิปติ วิปาก นกามาวจร เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
ฯเปฯ มูล วิปาก กามาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... วิปาเก นกามาวจเร ขนฺเธ
จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
... นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ตีณิ นอาเสวนปจฺจยา: สุทฺธเก อรูปมิสฺสเก
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จ วิปากนฺติ นิยาเมตพฺพ รูปมิสฺสเก นตฺถิ ฯ
[๗๓๒] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต
นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก
นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค
เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๗๓๓] กามาวจร ธมฺม สสฏโ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: กามาวจร เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นกามาวจร ธมฺม สสฏโ นกามาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นกามาวจร เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๓๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา เทฺว
สพฺพตฺถ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
[๗๓๕] กามาวจร ธมฺม สสฏโ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก กามาวจร เอก ขนฺธ สสฏา ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ สสฏโ วิจิกิจฺฉาสหคโต
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อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๗๓๖] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๗๓๗] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: กามาวจรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ นกามาวจโร ธมฺโม
นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นกามาวจรา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
นกามาวจรา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย
ปฏิสนฺธิ ฯ มูล นกามาวจรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๓๘] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา สีล ... อุโปสถกมฺม ...
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ
ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อริยา โคตฺรภุ ปจฺจเวกฺขนฺติ
โวทาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ...
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ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... กามาวจเร ขนฺเธ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน ... ฯ กามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน กามาวจรจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ กามาวจรา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นกามาวจโร
ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นิพฺพาน
มคฺคสฺส ผลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน
นกามาวจรจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
นกามาวจรา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน
ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ...
นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากาสานฺจายตน ปจฺจเวกฺขติ
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วิฺาณฺจายตน ปจฺจเวกฺขติ อากิฺจฺายตน ปจฺจเวกฺขติ
เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ
ทิพฺพ โสตธาตุ ปจฺจเวกฺขติ อิทฺธิวิธาณ ปจฺจเวกฺขติ เจโตปริยาณ ...
ฯเปฯ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ... ยถากมฺมปุ คาณ ...
อนาคตสาณ ปจฺจเวกฺขติ นกามาวจเร ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๗๓๙] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ต ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เสกฺขา โคตฺรภุ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ต ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ จกฺขุ ... วตฺถุ ... กามาวจเร ขนฺเธ ครุ
กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: กามาวจรา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นกามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน
มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
นกามาวจรา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
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อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... อริยา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อากาสานฺจายตน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
วิฺาณฺจายตน ... อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตน
ทิพฺพ จกฺขุ ทิพฺพ โสตธาตุ อิทฺธิวิธาณ ... ฯเปฯ อนาคตสาณ
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ นกามาวจเร ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ:
นกามาวจรา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส จ นกามาวจรสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: นกามาวจรา
อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๐] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา กามาวจรา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
อนุโลม โวทานสฺส อาวชฺชนา กามาวจราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ กามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: กามาวจร จุติจิตฺต นกามาวจรสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อาวชฺชนา นกามาวจราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย กามาวจรา ขนฺธา นกามาวจรสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ปมสฺส ฌานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ... ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม ... ฯเปฯ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ...
ทิพฺพาย โสตธาตุยา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส ... อนาคตสาณสฺส
ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย โคตฺรภุ
มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นกามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา นกามาวจรา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค ผลสฺส ผล
ผลสฺส นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นกามาวจร จุติจิตฺต
กามาวจรสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส นกามาวจร ภวงฺค อาวชฺชนาย
นกามาวจรา ขนฺธา กามาวจรสฺส วุฏ านสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต
อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
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[๗๔๑] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: กามาวจร สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... อุโปสถกมฺม ... วิปสฺสน ... ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
กามาวจร สีล ฯเปฯ ปฺ ... ราค ปตฺถน กายิก สุข กายิก
ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ วิปสฺสน ...
ฯเปฯ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ กามาวจรา สทฺธา
ฯเปฯ เสนาสน กามาวจราย สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กามาวจโร
ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: กามาวจร
สทฺธ อุปนิสสฺ าย นกามาวจร ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ กามาวจร สีล ... ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสฺสาย
นกามาวจร ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ กามาวจรา สทฺธา ... ฯเปฯ เสนาสน นกามาวจราย
สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม ปมสฺส ฌานสฺส
ฯเปฯ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ... อากาสานฺจายตนสฺส ... ปมสฺส
มคฺคสฺส ... จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม ... ฯเปฯ นกามาวจโร ธมฺโม
นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
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อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
นกามาวจร สทฺธ อุปนิสสฺ าย นกามาวจร ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ...
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ นกามาวจร สีล ... ฯเปฯ ปฺ
อุปนิสฺสาย นกามาวจร ฌาน อุปฺปาเทติ มคฺค ... อภิฺ ...
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ นกามาวจรา สทฺธา ... ฯเปฯ ปฺา
นกามาวจราย สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปม ฌาน ทุติยสฺส ฌานสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ตติย ฌาน ... จตุตฺถ ฌาน ...
อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปโม
มคฺโค ทุติยสฺส ทุติโย มคฺโค ตติยสฺส ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: นกามาวจร สทฺธ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... วิปสฺสน อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ นกามาวจร สีล ... ฯเปฯ ปฺ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม ... วิปสฺสน อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ นกามาวจรา สทฺธา ... ฯเปฯ ปฺา
กามาวจราย สทฺธาย ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส
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กายิกสฺส ทุกฺขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา มคฺค
อุปนิสฺสาย สงฺขาเร อนิจฺจโต วิปสฺสนฺติ มคฺโค อริยาน
อตฺถปฏิสมฺภิทาย ธมฺมปฏิสมฺภิทาย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย ปฏิภานปฏิสมฺภิทาย
านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ผลสมาปตฺติ กายิกสฺส สุขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๒] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ
กามาวจราน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กามาวจโร
ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ นกามาวจราน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ...
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๗๔๓] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกามาวจโร
ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
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กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกามาวจโร
ธมฺโม กามาวจรสฺส จ นกามาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๗๔๔] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ
กามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: สงฺขิตฺต ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วตฺถุ นกามาวจราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
วตฺถุ นกามาวจราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สหชาตา: นกามาวจรา ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
ปจฺฉาชาตา: นกามาวจรา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๔๕] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินทฺ ฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
กามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ นกามาวจราน
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต: ทิพฺเพน จกฺขุนา ...
ปุเรชาตสทิส ฯ นกามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกามาวจโร ธมฺโม
กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต
วิปฺปยุตฺตสทิส ฯ นกามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส จ
นกามาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ
กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา:
นกามาวจรา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ ปจฺฉาชาตา: นกามาวจรา
ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: นกามาวจรา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กามาวจโร จ นกามาวจโร
จ ธมฺมา นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ฯ สหชาโต: นกามาวจโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ...
ปฏิสนฺธิ ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๗๔๖] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา
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จตฺตาริ อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต สตฺต
อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
เทฺว ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน ตีณิ กมฺเม จตฺตาริ
วิปาเก จตฺตาริ อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน
จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ
อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
[๗๔๗] กามาวจโร ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ กามาวจโร ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นกามาวจโร
ธมฺโม นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นกามาวจโร
ธมฺโม กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นกามาวจโร ธมฺโม
กามาวจรสฺส จ นกามาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 463

กามาวจรสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทรฺ ิยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ กามาวจโร จ นกามาวจโร จ ธมฺมา นกามาวจรสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๗๔๘] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ฉ
นอฺมฺเ ฉ นนิสสฺ เย ฉ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต ฉ
ฯเปฯ นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนอตฺถิยา ปฺจ
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต ปฺจ ฯ
[๗๔๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา
จตฺตาริ นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว
นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ
โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๗๕๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา จตฺตาริ ฯ
อนุโลมมาติกา กาตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
กามาวจรทุก นิฏิต ฯ
______________

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 464

รูปาวจรทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๕๑] รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: รูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: รูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: รูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ รูปาวจรา
ขนฺธา ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ
รูปาวจรา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ รูปาวจรฺจ
นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ รูปาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม
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ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: รูปาวจเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิกขฺ เณ
รูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจจฺ กฏตฺตารูป ฯ รูปาวจรฺจ
นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกขฺ เณ รูปาวจร เอก ขนฺธฺจ
วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... รูปาวจเร ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๕๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสสฺ เย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว อาเสวเน
เทฺว กมฺเม นว วิปาเก นว ฌาเน นว มคฺเค นว
สมฺปยุตฺเต จตฺตาริ วิปปฺ ยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา
จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ
[๗๕๓] นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๗๕๔] รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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นอธิปติปจฺจยา: รูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ รูปาวจรา อธิปติ
วิปาก รูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: วิปาเก รูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาก รูปาวจร
เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ฯ ตีณิ นกามาวจร ปฏิจฺจสทิส
นินฺนาน อิธ สพฺเพ มหาภูตา กาตพฺพา ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ
ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ รูปาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาเก รูปาวจเร ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจรฺจ
นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ รูปาวจร เอก
ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... รูปาวจเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ ... นอนนฺตรปจฺจยา:
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นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๗๕๕] รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ รูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: รูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจจฺ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาจวร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร
จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นปุเรชาตปจฺจยา: ปฏิสนฺธิกฺขเณ
รูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป
เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป นรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... นรูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ อิตเร ปฺจป
ปฺหา อนุโลม กาตพฺพ ฯ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา: นว ฯ
[๗๕๖] รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา: วิปาก รูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา: รูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอาเสวนปจฺจยา: วิปาก รูปาวจร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
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ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา: ตีณิ ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ มูล
อิตเรป ปฺหา กาตพฺพา ฯ ... นกมฺมปจฺจยา: เทฺว สงฺขิตฺต ฯ
... นสมฺปยุตฺตปจฺจยา: ฯ
[๗๕๗] นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อรูเป นรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...
อสฺสตฺตาน สงฺขิตฺต ฯ
[๗๕๘] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต
นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน นว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค
เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๗๕๙] รูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจจฺ สทิสา ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา
นรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: นรูปาวจร เอก ขนฺธ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 469

ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา นรูปาวจรา ขนฺธา ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา
รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา รูปาวจรา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา รูปาวจโร จ
นรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
รูปาวจรา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป
ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา รูปาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: รูปาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจรฺจ
นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: รูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา
รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:
รูปาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... รูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๖๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต นว อฺมฺเ
ฉ นิสฺสเย นว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต จตฺตาริ
อาเสวเน จตฺตาริ กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ
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[๗๖๑] นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นรูปาวจร เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา นรูปาวจรา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๗๖๒] รูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา
นรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ปฏิจฺจสทิส ฯ
นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา รูปาวจรา อธิปติ วตฺถุ ปจฺจยา
วิปากา รูปาวจรา ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา
รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา วิปากา รูปาวจรา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา
จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม
ปจฺจยา รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: รูปาวจเร
ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา รูปาวจรา อธิปติ วิปาก รูปาวจร
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ รูปาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา
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เทฺว ขนฺเธ ... ฯ รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา
นรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาเก รูปาวจเร
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ฯ
รูปาวจรฺจ นรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา รูปาวจโร จ
นรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา: วิปาก รูปาวจร
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
วิปาเก รูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน
รูป ปฏิสนฺธิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๖๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต
นว นอาเสวเน นว สุทธฺ เก อรูเป จ มิสฺสเก จ วิปากนฺติ
นิยาเมตพฺพ ฯ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก
นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๗๖๔] รูปาวจร ธมฺม สสฏโ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: รูปาวจร เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจร ธมฺม สสฏโ นรูปาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นรูปาวจร เอก ขนฺธ สสฏา
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ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๖๕] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว
อวิคเต เทฺว ฯ
[๗๖๖] นรูปาวจร ธมฺม สสฏโ นรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ
[๗๖๗] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๗๖๘] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: รูปาวจรา เหตู สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล รูปาวจรา เหตู จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล รูปาวจรา เหตู
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: นรูปาวจรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๖๙] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: เจโตปริยาเณน รูปาวจรจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
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ชานาติ รูปาวจรา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ปม ฌาน ปจฺจเวกฺขติ
จตุตฺถ ฌาน ปจฺจเวกฺขติ ทิพฺพ จกฺขุ ปจฺจเวกฺขติ ทิพพฺ 
โสตธาตุ ... อิทฺธิวิธาณ เจโตปริยาณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ
ยถากมฺมุปคาณ ... อนาคตสาณ ปจฺจเวกฺขติ รูปาวจเร ขนฺเธ
อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม
นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ทตฺวา
สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา ปหีเน กิเลเส ...
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... นรูปาวจเร
ขนฺเธ อนิจจฺ โต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ นรูปาวโร ธมฺโม
รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
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นรูปาวจรจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานาติ นรูปาวจรา ขนฺธา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๗๐] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: รูปาวจรา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
ปม ฌาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ... ทิพพฺ 
จกฺขุ ทิพฺพ โสตธาตุ อิทฺธิวิธาณ เจโตปริยาณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ
ยถากมฺมุปคาณ ... อนาคตสาณ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
อสฺสาเทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... รูปาวจเรu
ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ: รูปาวจรา อธิปติ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปาวจโร ธมฺโม
รูปาวจรสฺส จ นรูปาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตาธิปติ: รูปาวจรา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร
ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ...
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ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ... ผล ... นิพพฺ าน ครุ ...
นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... นรูปาวจเร ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ...
อากาสานฺจายตน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ เนวสฺานาสฺายตน
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฯ สหชาตาธิปติ: นรูปาวจรา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๗๗๑] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา รูปาวจรา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
รูปาวจราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปาวจโร ธมฺโมd
นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: รูปาวจร จุติจิตฺต
นรูปาวจรสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย รูปาวจร
ภวงฺค อาวชฺชนาย รูปาวจรา ขนฺธา นรูปาวจรสฺส วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา นรูปาวจรา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นรูปาวจราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อนุโลม โคตฺรภุสฺส ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา
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อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นรูปาวจร จุติจิตฺต รูปาวจรสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นรูปาวจรา ขนฺธา
รูปาวจรสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ปมสฺส
ฌานสฺส ปริกมฺม ปมสฺส ฌานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ... ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ทิพฺพาย โสตธาตุยา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส ... อนาคตสาณสฺส ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๗๗๒] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: รูปาวจร สทฺธ อุปนิสฺสาย รูปาวจร ฌาน อุปฺปาเทติ
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ รูปาวจร สีล ฯเปฯ ปฺ
อุปนิสฺสาย รูปาวจร ฌาน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
รูปาวจรา สทฺธา ฯเปฯ ปฺา รูปาวจราย สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปม ฌาน ทุติยสฺส
ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ทุติย ฌาน ตติยสฺส ฌานสฺส
ตติย ฌาน จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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รูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
รูปาวจร สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม
รูปาวจร ฌาน วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ รูปาวจร สีล ฯเปฯ ปฺ
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ รูปาวจรา
สทฺธา ฯเปฯ ปฺา นรูปาวจราย สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส มคฺคสฺส
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม
นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: นรูปาวจร
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน ... สีล อุโปสถกมฺม นรูปาวจร ฌาน
วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ นรูปาวจร สีล ฯเปฯ ปฺ อุปนิสฺสาย ทาน
ฯเปฯ มาน ชปฺเปติ ทิฏ ึ คณฺหาติ นรูปาวจรา สทฺธา ฯเปฯ
ปฺา นรูปาวจราย ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย กายิกสฺส
สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: นรูปาวจร สทฺธ อุปนิสฺสาย รูปาวจร ฌาน ...
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อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ นรูปาวจร สีล ฯเปฯ เสนาสน
อุปนิสฺสาย รูปาวจร ฌาน ... อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
นรูปาวจรา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน รูปาวจราย สทฺธาย ฯเปฯ
ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม
ปมสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ... ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺม ทิพฺพาย โสตธาตุยา
อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส ... อนาคตสาณสฺส ปริกมฺม อนาคตสาณสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๗๓] นรูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต:
จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ นรูปาวจราน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ วตฺถุปเุ รชาต: วตฺถุ รูปาวจราน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
เทฺว อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
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[๗๗๔] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: รูปาวจรา เจตนา
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: รูปาวจรา
เจตนา วิปากาน รูปาวจราน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
รูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: รูปาวจรา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ นานาขณิกา:
รูปาวจรา เจตนา กฏตฺตารูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปาวจโร ธมฺโม
รูปาวจรสฺส จ นรูปาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: รูปาวจรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
นานาขณิกา: รูปาวจรา เจตนา วิปากาน รูปาวจราน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม
นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นรูปาวจรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
นานาขณิกา: นรูปาวจรา เจตนา วิปากาน นรูปาวจราน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
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มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๗๗๕] รูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ นรูปาวจโร
ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต:
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ รูปาวจราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
ปุเรชาต: วตฺถุ รูปาวจราน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๗๖] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ รูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต ฯ รูปาวจโร
ธมฺโม รูปาวจรสฺส จ นรูปาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฏิจฺจสทิส ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สงฺขิตฺต ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาต: ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ
วตฺถุ รูปาวจราน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปุเรชาต:
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
วตฺถุ รูปาวจราน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปาวจโร จ
นรูปาวจโร จ ธมฺมา รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: รูปาวจโร เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิ ฯ
รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา:
รูปาวจรา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ปฏิสนฺธิ ฯ ปจฺฉาชาตา:
รูปาวจรา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: รูปาวจรา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๗๗] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา
จตฺตาริ อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต สตฺต
อฺมฺเ ฉ นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต
เทฺว ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน ตีณิ 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
[๗๗๘] รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ รูปาวจโร ธมฺโม
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นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย; อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ รูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส จ
นรูปาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย; ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย;
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นรูปาวจโร ธมฺโม รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ รูปาวจโร จ
นรูปาวจโร จ ธมฺมา รูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ รูปาวจโร จ นรูปาวจโร จ ธมฺมา
นรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๗๗๙] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ฉ นอฺมฺเ
ฉ นนิสฺสเย ฉ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต สตฺต
นปจฺฉาชาเต สตฺต นสมฺปยุตฺเต ฉ นวิปฺปยุตฺเต ปฺจ โนอตฺถิยา
ปฺจ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต ปฺจ ฯ
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[๗๘๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว
นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว
โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๗๘๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา จตฺตาริ ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
รูปาวจรทุก นิฏิต ฯ
___________________
อรูปาวจรทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๗๘๒] อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ อรูปาวจโร จ
นอรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อรูปาวจร เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นอรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
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รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ นอรูปาวจร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ... ฯ
อรูปาวจรฺจ นอรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๘๓] 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 อวิคเต ปฺจ ฯ
[๗๘๔] นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก น อรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา; ตีณิ ฯ
[๗๘๕] อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ อรูปาวจรา อธิปติ
วิปาก อรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิ ฯ นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นอรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
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ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ ... นอนนฺตรปจฺจยา: ฯเปฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา: ฯ
[๗๘๖] อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป อรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา ปฏิสนฺธิ ฯ มูล อรูปาวจเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน
รูป ฯ นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป นอรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ
อรูปาวจรฺจ นอรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ... นปจฺฉาชาตปจฺจยา: ฯ
[๗๘๗] อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอาเสวนปจฺจยา: วิปาก อรูปาวจร เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ
นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา: นอรูปาวจร เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ยาว อสฺสตฺตา ฯ อรูปาวจรฺจ นอรูปาวจรฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นอาสเวนปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ จ
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มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๗๘๘] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย
ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน จตฺตาริ
นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๗๘๙] อรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจฺจสทิสา ฯ นอรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา
นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นอรูปาวจร เอก
ขนฺธ ยาว อชฺฌตฺติกา มหาภูตา ฯ นอรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา
อรูปาวจโร ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
อรูปาวจรา ขนฺธา ฯ นอรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา อรูปาวจโร จ
นอรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
อรูปาวจรา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อรูปาวจรฺจ นอรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา อรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อรูปาวจร เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อรูปาวจรฺจ นอรูปาวจรฺจ
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ธมฺม ปจฺจยา นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
อรูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
อรูปาวจรฺจ นอรูปาวจรฺจ ธมฺม ปจฺจยา อรูปาวจโร จ
นอรูปาวจโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: อรูปาวจร
เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อรูปาวจเร ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๗๙๐] 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 เทฺว ฯเปฯ
อวิคเต นว ฯ
[๗๙๑] นอรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา นอรูปาวจโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก นอรูปาวจร เอก ขนฺธ ยาว
อสฺสตฺตา จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ...
วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา นอรูปาวจรา ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต
อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๗๙๒] อรูปาวจร ธมฺม ปจฺจยา อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: อรูปาวจเร ขนฺเธ ปจฺจยา อรูปาวจรา อธิปติ
วิปาก อรูปาวจร เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นอรูปาวจร ธมฺม
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ปจฺจยา นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นอรูปาวจร
เอก ขนฺธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา ฯ
[๗๙๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร นอฺมฺเ นอุปนิสฺสเย ตีณิ
นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน จตฺตาริ
นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนนตฺถยิ า ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
สสฏวาโร
[๗๙๔] อรูปาวจร ธมฺม สสฏโ อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อรูปาวจร เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ นอรูปาวจร ธมฺม สสฏโ นอรูปาวจโร
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นอรูปาวจร เอก ขนฺธ สสฏา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๙๕] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
[๗๙๖] 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
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ปฺหาวาโร
[๗๙๗] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: อรูปาวจรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ มูล อรูปาวจรา เหตู จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล อรูปาวจรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
นอรูปาวจรา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๗๙๘] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม
นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อากาสานฺจายตน
ปจฺจเวกฺขติ วิฺาณฺจายตน ... อากิฺจฺายตน ...
เนวสฺานาสฺายตน ปจฺจเวกฺขติ อรูปาวจเร ขนฺเธ อนิจฺจโต
ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ เจโตปริยาเณน อรูปาวจรจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ อรูปาวจรา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม
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นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพเฺ พ สุจิณฺณานิ ...
ฌานา ฯเปฯ อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ...
ฯเปฯ จกฺขุ ... วตฺถุ ... นอรูปาวจเร ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน นอรูปาวจรจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานาติ รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ...
นอรูปาวจรา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๗๙๙] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: อรูปาวจรา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม
นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อากาสานฺจายตน ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ
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อรูปาวจเร ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อรูปาวจรา
อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล
อรูปาวจรา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ
อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ฯเปฯ
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ...
นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส
ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... นอรูปาวจเร ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: นอรูปาวจรา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๐๐] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อรูปาวจรา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อรูปาวจราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
อรูปาวจร จุติจิตฺต นอรูปาวจรสฺส อุปปตฺติจิตฺตสฺส อรูปาวจร
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ภวงฺค อาวชฺชนาย อรูปาวจรา ขนฺธา นอรูปาวจรสฺส วุฏ านสฺส
นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา นอรูปาวจรา
ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน นอรูปาวจราน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นอรูปาวจร จุติจิตฺต อรูปาวจรสฺส
อุปปตฺติจิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นอรูปาวจรา ขนฺธา
อรูปาวจรสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อากาสานฺจายตนสฺส
ปริกมฺม อากาสานฺจายตนสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
วิฺาณฺจายตนสฺส ... อากิฺจฺายตนสฺส ... เนวสฺานาสฺายตนสฺส
ปริกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปฺจ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๘๐๑] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย:
อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: วิฺาณฺจายตน อากิฺจฺายตนสฺส
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อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อรูปาวจร สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
สีล ... อุโปสถกมฺม นอรูปาวจร ฌาน วิปสฺสน มคฺค
อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ
อรูปาวจร สีล ... ปฺ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อรูปาวจรา สทฺธา ฯเปฯ
ปฺา นอรูปาวจราย สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย ราคสฺส ปตฺถนาย
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: นอรูปาวจร
สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม นอรูปาวจร
ฌาน วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ
ทิฏึ คณฺหาติ นอรูปาวจร สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน กายิก
สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ
ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ
นอรูปาวจรา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน นอรูปาวจราย สทฺธาย
ปตฺถนาย กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกขฺ สฺส มคฺคสฺส
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ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม
อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อากาสานฺจายตนสฺส
ปริกมฺม อากาสานฺจายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๐๒] นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ
รูปายตน จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส ฯ
วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน ... วตฺถุ
นอรูปาวจราน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร
ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: วตฺถุปุเรชาต:
วตฺถุ อรูปาวจราน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ
[๘๐๓] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯเปฯ อรูปาวจโร ธมฺโม
นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อรูปาวจรา
เจตนา จิตตฺ สมุฏานาน อรูปาวจราน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
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ปจฺจโย ฯ มูล อรูปาวจรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นอรูปาวจโร
ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นอรูปาวจรา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ
[๘๐๔] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๘๐๕] อรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม
นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต
ปจฺฉาชาต ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาต: วตฺถุ อรูปาวจราน ขนฺธาน
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๐๖] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม
อรูปาวจรสฺส จ นอรูปาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย:
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สหชาต ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯฎ
นอรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาต: วตฺถุ อรูปาวจราน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อรูปาวจโร จ นอรูปาวจโร จ ธมฺมา อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ สหชาโต: อรูปาวจโร
เอโก ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย
เทฺว ขนฺธา ... ฯ อรูปาวจโร จ นอรูปาวจโร จ ธมฺมา นอรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: อรูปาวจรา ขนฺธา จ มหาภูตา จ
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา:
อรูปาวจรา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: อรูปาวจรา ขนฺธา จ
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๘๐๗] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา จตฺตาริ
อนนฺตเร จตฺตาริ สมนนฺตเร จตฺตาริ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว
ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน ตีณิ กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เทฺว
อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺรเิ ย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค
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จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถยิ า สตฺต
นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
[๘๐๘] อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม นอรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อรูปาวจโร ธมฺโม อรูปาวจรสฺส จ นอรูปาวจรสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม
นอรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นอรูปาวจโร ธมฺโม
อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อรูปาวจโร จ นอรูปาวจโร จ ธมฺมา
อรูปาวจรสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ อรูปาวจโร จ นอรูปาวจโร จ ธมฺมา นอรูปาวจรสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๘๐๙] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา
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สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ
นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย สตฺต
นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต นสมฺปยุตฺเต ปฺจ
นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต
โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย
จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตเฺ ต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ
โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา จตฺตาริ ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
อรูปาวจรทุก นิฏิต ฯ
____________________
ปริยาปนฺนทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๘๑๒] ปริยาปนฺน ธมฺม ปฏิจฺจ ปริยาปนฺโน ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ปริยาปนฺน เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 499

ยถา จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุก เอว อิมมฺป ทุก กาตพฺพ
นินฺนานากรณ ฯ
ปริยาปนฺนทุก นิฏิต ฯ
______________
นิยฺยานิกทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๘๑๓] นิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ นิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ นิยยฺ านิก
ธมฺม ปฏิจฺจ นิยฺยานิโก จ อนิยฺยานิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ฯ อนิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ
อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนิยฺยานิก เอก
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ...
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก
มหาภูต ... ฯ นิยฺยานิกฺจ อนิยฺยานิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยฺยานิโก
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๑๔] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา ปฺจ
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อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย ปฺจ อุปนิสฺสเย เทฺว ปุเรชาเต เทฺว
อาเสวเน เทฺว กมฺเม ปฺจ วิปาเก เอก อาหาเร ปฺจ
อวิคเต ปฺจ ฯ
[๘๑๕] อนิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อนิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา เอก มหาภูต ยาว อสฺสตฺตา
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ ... นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๘๑๖] นิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: นิยฺยานิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ นิยฺยานิกา อธิปติ ฯ
อนิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: อนิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสมุฏานฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา
กาตพฺพา ฯ ... นอนนฺตรปจฺจยา: นสมนนฺตรปจฺจยา:
นอฺมฺปจฺจยา: ฯเปฯ
[๘๑๗] นิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป นิยฺยานิก เอก ขนฺธ ฯเปฯ นิยฺยานิก
ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา:
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นิยฺยานิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ อนิยฺยานิก ธมฺม
ปฏิจฺจ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: อรูเป
อนิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ...
อนิยฺยานิเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ นิยฺยานิกฺจ อนิยฺยานิกฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ
อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: นิยฺยานิเก ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๑๘] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา เทฺว
นอนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ
นปจฺฉาชาเต ปฺจ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม เทฺว นวิปาเก ปฺจ
นอาหาเร เอก นอินฺทฺรเิ ย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๘๑๙] นิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ปฏิจจฺ สทิสา ฯ อนิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา
อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนิยฺยานิก เอก
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา วตฺถุ ปจฺจยา อนิยฺยานิกา ขนฺธา ฯ อนิยฺยานิก
ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ
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ปจฺจยา นิยฺยานิกา ขนฺธา ฯ อนิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก จ
อนิยฺยานิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: วตฺถุ ปจฺจยา
นิยฺยานิกา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
นิยฺยานิกฺจ อนิยฺยานิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ นิยฺยานิกฺจ อนิยฺยานิกฺจ ธมฺม
ปจฺจยา อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิเก
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ นิยฺยานิกฺจ
อนิยฺยานิกฺจ ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก จ อนิยฺยานิโก จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิก เอก ขนฺธฺจ วตฺถฺุจ
ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... นิยฺยานิเก ขนฺเธ จ
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ
[๘๒๐] 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 ฯเปฯ
อวิคเต นว ฯ
[๘๒๑] อนิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา อนิยฺยานิโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อนิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป ยาว อสฺสตฺตา จกฺขายตน
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ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ วตฺถุ ปจฺจยา อเหตุกา อนิยฺยานิกา
ขนฺธา วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๘๒๒] นิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ
[๘๒๓] นิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
นอธิปติปจฺจยา: นิยฺยานิเก ขนฺเธ ปจฺจยา นิยฺยานิกา อธิปติ ฯ
อนิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา:
อนิยฺยานิก เอก ขนฺธ ปจฺจยา ... ยาว อสฺสตฺตา ฯA
อนิยฺยานิก ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา:
วตฺถุ ปจฺจยา นิยฺยานิกา อธิปติ ฯ นิยฺยานิกฺจ อนิยฺยานิกฺจ
ธมฺม ปจฺจยา นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา:
นิยฺยานิเก ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา นิยฺยานิกา อธิปติ ฯ
[๘๒๔] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
จตฺตาริ นอนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ
นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก
นว นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค
เอก นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป กาตพฺพา ฯ
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สสฏวาโร
[๘๒๕] นิยฺยานิก ธมฺม สสฏโ นิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นิยฺยานิก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ อนิยฺยานิก ธมฺม สสฏโ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อนิยฺยานิก เอก ขนฺธ สสฏา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
[๘๒๖] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว
วิปาเก เอก อวิคเต เทฺว ฯ
[๘๒๗] นเหตุยา เอก นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เอก นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
เอว อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๘๒๘] นิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย: นิยฺยานิกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล นิยฺยานิกา เหตู จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล นิยฺยานิกา เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก
ธมฺโม อนิยยฺ านิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อนิยยฺ านิกา
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน
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ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
[๘๒๙] นิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ
เจโตปริยาเณน นิยฺยานิกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต ชานนฺติ นิยฺยานิกา
ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพ ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค
ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ฯเปฯ
อริยา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย
อริยา ปหีเน กิเลเส ... วิกขฺ มฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ...
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิยฺยานิเก ขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชติ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูป ปสฺสติ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน อนิยฺยานิกจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานาติ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตนสฺส อากิฺจฺายตน
เนวสฺานาสฺายตนสฺส
รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส
โผฏพฺพายตน กายวิฺาณสฺส อนิยฺยานิกา ขนฺธา อิทฺธวิ ิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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อนิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: นิพฺพาน มคฺคสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๓๐] นิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: นิยฺยานิกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ:
อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ
สหชาตาธิปติ: นิยยฺ านิกา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล นิยฺยานิกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ...
อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค ... ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฯเปฯ อริยา ผล ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ...
วตฺถุ ... อนิยฺยานิเก ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ:
อนิยฺยานิกา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
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รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: นิพฺพาน
มคฺคสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๓๑] นิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: มคฺโค ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อนิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุริมา ปุรมิ า อนิยฺยานิกา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
อนิยฺยานิกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส ผล ผลสฺส อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๘๓๒] นิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปกตูปนิสฺสโย: ปโม มคฺโค ทุติยสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ตติโย มคฺโค จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยยฺ านิกสฺส
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
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อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อริยา
มคฺค อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน สมาปตฺตึ อุปปฺ าเทนฺติ อุปฺปนฺน
สมาปชฺชนฺติ สงฺขาเร อนิจฺจโต วิปสฺสนฺติ มคฺโค อริยาน
อตฺถปฏิสมฺภิทาย
ธมฺมปฏิสมฺภิทาย
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย
ปฏิภานปฏิสมฺภิทาย านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
มคฺโค ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก
ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: อนิยฺยานิก สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน ... สีล
อุโปสถกมฺม ฌาน วิปสฺสน อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ มาน
ชปฺเปติ ทิฏ ึ คณฺหาติ อนิยฺยานิก สีล ... ปฺ ราค ปตฺถน
อุตุ โภชน ... เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อนิยฺยานิกา สทฺธา
ฯเปฯ เสนาสน อนิยฺยานิกาย สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย ฯเปฯ
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: ปมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม
ปมสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส ปริกมฺม จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
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[๘๓๓] อนิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว อรูปทุกสทิสา กาตพฺพา ฯ ...
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๘๓๔] นิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: นิยยฺ านิกา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยยฺ านิกสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นิยฺยานิกา เจตนา
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา:
นิยฺยานิกา เจตนา ผลสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล นิยฺยานิกา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยฺยานิโก ธมฺโม อนิยยฺ านิกสฺส ธมฺมสฺส
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: ฯเปฯ
นานาขณิกา: อนิยฺยานิกา เจตนา ผลสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอกเยว อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อรูปทุกสทิสา
กาตพฺพา ฯ ... อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต อรูปทุกสทิสา กาตพฺพา
อามสนา นานาปทาเยว ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: วิคตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 510

[๘๓๕] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว
ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก เอก
อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺรเิ ย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ มคฺเค
จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถยิ า สตฺต
นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต สตฺต ฯ
[๘๓๖] นิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นิยฺยานิโก ธมฺโม
อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ นิยฺยานิโก ธมฺโม นิยฺยานิกสฺส จ อนิยฺยานิกสฺส
จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิยยฺ านิโก ธมฺโม
อนิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิยฺยานิโก
ธมฺโม นิยยฺ านิกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นิยฺยานิโก จ อนิยฺยานิโก จ ธมฺมา
นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: ฯ นิยฺยานิโก จ อนิยฺยานิโก จ ธมฺมา อนิยฺยานิกสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๘๓๗] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ
นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต
สตฺต นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา
จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๓๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย
จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตเฺ ต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ
โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา ปฺจ ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
นิยฺยานิกทุก นิฏิต ฯ
___________________
นิยตทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๘๔๐] นิยต ธมฺม ปฏิจฺจ นิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
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เหตุปจฺจยา: นิยต เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
นิยต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นิยเต
ขนฺเธ ปฏิจจฺ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปฺจป ปฺหา
กาตพฺพา ยถา นิยฺยานิกทุก เอว ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป
ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา
นินฺนานากรณา อามสน นาน ฯ
ปฺหาวาโร
[๘๔๑] นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ นิยฺยานิกทุกสทิสา นินฺนานากรณา ฯ
[๘๔๒] นิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ นิยเต
ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... นิยเต ขนฺเธ
อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ เจโตปริยาเณน นิยตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต
ชานาติ นิยตา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... ปุพเฺ พ
สุจิณฺณานิ ... ฌานา วุฏหิตฺวา ฌาน ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ อนิยโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ...
อุทฺธจฺจ ... อนิยต โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ อริยา ผล ปจฺจเวกฺขนฺติ
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นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อริยา อนิยเต ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ
วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ สมุทาจิณฺเณ ... จกฺขุ ... วตฺถุ ...
อนิยเต ขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต ... วิปสฺสนฺติ อสฺสาเทนฺติ อภินนฺทนฺติ
ต อารพฺภ อนิยโต ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา ฯเปฯ อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยโต
ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นิพฺพาน
มคฺคสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย มาตุฆาตกมฺมสฺส
ปตุฆาตกมฺมสฺส
อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ย วตฺถุ อามสนฺตสฺส มิจฺฉตฺตนิยตา
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ต วตฺถุ มิจฺฉตฺตนิยตาน ขนฺธาน อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ
[๘๔๓] นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตาธิปติ: นิยตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: อริยา
มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ สหชาตาธิปติ:
นิยตา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: นิยตา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน
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ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ...
สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา อนิยโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ...
ปุพฺเพ ฯเปฯ ฌานา ฯเปฯ อริยา ผล ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
นิพฺพาน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส
ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิยเต ขนฺเธ
ครุ กตฺวา อนิยโต ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ สหชาตาธิปติ:
อนิยตา อธิปติ สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: นิพพฺ าน มคฺคสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๔๔] นิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: มคฺโค ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย นิยตา ขนฺธา
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุริมา อนิยตา ขนฺธา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อนิยตาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส ผล ผลสฺส อนุโลม
ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตน
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ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม นิยตสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: อนิยต โทมนสฺส นิยตสฺส
โทมนสฺสสฺส อนิยตา มิจฺฉาทิฏิ นิยตมิจฺฉาทิฏิยา อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ... สมนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปฺจ อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว นิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๘๔๕] นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปกตูปนิสฺสโย: มาตุฆาตกมฺม มาตุฆาตกมฺมสฺส ปตฆุ าตกมฺมสฺส
อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส สงฺฆเภทกมฺมสฺส
นิยตมิจฺฉาทิฏิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก ฯ ปโม
มคฺโค ทุติยสฺส มคฺคสฺส ทุติโย มคฺโค ตติยสฺส มคฺคสฺส ตติโย
มคฺโค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นิยโต
ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
มาตร ชีวิตา โวโรเปตฺวา ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทิตฺวา ตสฺส ปฏิฆาตตฺถาย
ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม ... อริยา มคฺค อุปนิสฺสาย
อนุปฺปนฺน สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺติ อุปฺปนฺน ฯเปฯ านาานโกสลฺลสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย มคฺโค ผลสมาปตฺติยา
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อนิยต สทฺธ อุปนิสฺสาย
ทาน ... สีล อุโปสถกมฺม ฌาน วิปสฺสน อภิฺ ... สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ มาน ชปฺเปติ ทิฏึ คณฺหาติ อนิยต สีล ฯเปฯ ปฺ
ราค ปตฺถน กายิก สุข กายิก ทุกฺข ฯเปฯ เสนาสน อุปนิสสฺ าย
ทาน ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ปาณ หนติ ฯเปฯ นิคมฆาต ...
อนิยตา สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน อนิยตาย สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย
กายิกสฺส สุขสฺส กายิกสฺส ทุกฺขสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย
ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย: อนิยต ราค อุปนิสฺสาย มาตร ชีวิตา
โวโรเปติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อนิยต โทมนสฺส ฯเปฯ เสนาสน
อุปนิสฺสาย มาตร ชีวิตา โวโรเปติ ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺทติ อนิยโต
ราโค โทมนสฺส ฯเปฯ เสนาสน มาตุฆาตกมฺมสฺส ฯเปฯ สงฺฆเภทกมฺมสฺส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ปมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม
ปมสฺส มคฺคสฺส ฯเปฯ จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺม จตุตฺถสฺส
มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๔๖] อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ สงฺขิตฺต ฯ อนิยโต
ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต
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วตฺถุปุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต: รูปชีวิตินฺทฺรยิ  มาตุฆาตกมฺมสฺส
ปตุฆาตกมฺมสฺส
อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ นิยตาน ขนฺธาน
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ฯ ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
เทฺว อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
[๘๔๗] นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
นิยตา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
นิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา
นานาขณิกา ฯ สหชาตา: นิยตา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: นิยตา เจตนา วิปากาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูล นิยตา
เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... วิปากปจฺจเยน
ปจฺจโย: เอก อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย: จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ อรูปทุกสทิส ฯ ... อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สตฺต อรูปาวจรทุกสทิส ฯ ... นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย:
วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
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[๘๔๘] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ สหชาเต ปฺจ อฺมฺเ
เทฺว นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ปุเรชาเต เทฺว
ปจฺฉาชาเต เทฺว อาเสวเน เทฺว กมฺเม จตฺตาริ วิปาเก
เอก อาหาเร จตฺตาริ อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ
มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตเฺ ต เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา
สตฺต นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต สตฺต ฯ
[๘๔๙] นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นิยโต ธมฺโม นิยตสฺส จ อนิยตสฺส จ
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิยโต ธมฺโม อนิยตสฺส
ธมฺมสฺส อารมมณปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโย: อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อนิยโต ธมฺโม นิยตสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา นิยตสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ

อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏาน ปจฺฉิม - หนาที่ 519

นิยโต จ อนิยโต จ ธมฺมา อนิยตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย:
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๘๕๐] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต ปฺจ นอฺมฺเ
ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสสฺ เย สตฺต นปุเรชาเต
ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต นสมฺปยุตฺเต ปฺจ นวิปฺปยุตฺเต
จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต
สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๕๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา จตฺตาริ
นอนนฺตเร นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย
จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตเฺ ต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ
โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๕๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ... อธิปติยา ปฺจ ฯ
อนุโลมมาติกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
นิยตทุก นิฏ ิต ฯ
_______________
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สอุตฺตรทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๘๕๓] สอุตฺตร ธมฺม ปฏิจฺจ สอุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติh
เหตุปจฺจยา: สอุตฺตร เอก ขนฺธ ปฏิจจฺ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ
รูป เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ยาว อชฺฌตฺติกา
มหาภูตา ฯ
ยถา จูฬนฺตรทุเก โลกิยทุกสทิส นินฺนานากรณ ฯ
สอุตฺตรทุก นิฏิต ฯ
___________________
สรณทุก
ปฏิจฺจวาโร
[๘๕๔] สรณ ธมฺม ปฏิจฺจ สรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: สรณ เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ... ฯ ปฺจ ปฺหา อรูปาวจรทุกสทิสา อนุโลมปฏิจฺจสทิสา ฯ
[๘๕๕] เหตุยา ปฺจ อารมฺมเณ เทฺว อธิปติยา ปฺจ
อวิคเต ปฺจ ฯ
[๘๕๖] สรณ ธมฺม ปฏิจฺจ สรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
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วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อรณ ธมฺม ปฏิจฺจ อรโณ
ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อรณ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว
อสฺสตฺตา ฯ
[๘๕๗] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ปฺจ
นอนนฺตเร 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
อิตเร เทฺว คณนาป สหชาตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวาโร
[๘๕๘] สรณ ธมฺม ปจฺจยา สรโณ ธมฺโม อุปปฺ ชฺชติ เหตุปจฺจยา:
สรณ เอก ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ฯ
ยถา อรูปาวจรทุกสฺส ปจฺจยวาโรป เอว กาตพฺโพ ฯ
[๘๕๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อธิปติยา นว
อวิคเต นว ฯ
[๘๖๐] สรณ ธมฺม ปจฺจยา สรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
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อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ อรณ ธมฺม ปจฺจยา อรโณ
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: อเหตุก อรณ เอก ขนฺธ ปจฺจยา
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานฺจ รูป อเหตุกปฏิสนฺธิ ยาว อสฺสตฺตา
จกฺขายตน ปจฺจยา จกฺขุวิฺาณ กายายตน ปจฺจยา ... ฯ
อรณ ธมฺม ปจฺจยา สรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: วตฺถุ
ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สรณฺจ
อรณฺจ ธมฺม ปจฺจยา สรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:
วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขนฺเธ จ วตฺถฺุจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ
[๘๖๑] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา
นว นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอฺมฺเ ตีณิ
นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต จตฺตาริ นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก นว นอาหาเร
เอก นอินฺทรฺ ิเย เอก นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป กาตพฺพา
เทฺว ปฺหา กาตพฺพา สพฺพตฺถ ฯ
[๘๖๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว
วิปาเก เอก อวิคเต เทฺว ฯ
[๘๖๓] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา เทฺว ปุเรชาเต เทฺว
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นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
อิตเร เทฺว คณนาป สมฺปยุตฺตวาโรป กาตพฺพา ฯ
ปฺหาวาโร
[๘๖๔] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:
อรูปทุกสทิส จตฺตาริ ฯ
[๘๖๕] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: ราค อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ทิฏึ
อสฺสาเทติ อภินนฺทติ วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ ... โทมนสฺส อารพฺภ
โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ ... วิจิกิจฺฉา ... อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ
สรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อริยา ปหีเน กิเลเส ... วิกฺขมฺภิเต กิเลเส ... ปุพฺเพ ... สรเณ
ขนฺเธ อนิจฺจโต ... วิปสฺสนฺติ เจโตปริยาเณน สรณจิตฺตสมงฺคิสฺส
จิตฺต ชานนฺติ สรณา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส
ยถากมฺมุปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา
ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ ... ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา
มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺติ ผล ... นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน
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โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย จกฺขุ ... วตฺถุ ... อรเณ ขนฺเธ อนิจฺจโต ...
วิปสฺสนฺติ ฯเปฯ ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ อนาคตสาณสฺส
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม สรณสฺส
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
ปุพฺเพ ... ฌานา ... จกฺขุ ... วตฺถุ ... อรเณ ขนฺเธ อสฺสาเทติ
อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
[๘๖๖] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ราค
ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ทิฏึ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ฯเปฯ
สหชาตาธิปติ: สรณา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: สรณา อธิปติ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สรโณ ธมฺโม สรณสฺส จ อรณสฺส จ
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ: สรณา อธิปติ
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ: ทาน ...
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สีล ... อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ ...
ฌานา ... อริยา มคฺคา วุฏหิตฺวา มคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ
ผล ... นิพพฺ าน ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ นิพฺพาน โคตฺรภุสฺส
โวทานสฺส มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ:
อรณา อธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ: ทาน ... สีล ... อุโปสถกมฺม
กตฺวา ต ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา
ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปุพเฺ พ สุจิณฺณานิ ... ฌานา ...
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อรเณ ขนฺเธ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ... ฯ
[๘๖๗] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน8
ปจฺจโย: ปุรมิ า ปุริมา สรณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน สรณาน
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สรโณ ธมฺโม อรณสฺส
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: สรณา ขนฺธา วุฏานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุริมา ปุรมิ า อรณา ขนฺธา ปจฺฉิมาน
ปจฺฉิมาน อรณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม
โคตฺรภุสฺส ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ
ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: อาวชฺชนา
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สรณาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ... สมนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปฺจ อฺมฺปจฺจเยน
ปจฺจโย: เทฺว นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ
[๘๖๘] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: ราค อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ
ภินฺทติ โทส ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯเปฯ สงฺฆ
ภินฺทติ ราโค ฯเปฯ ปตฺถนา ราคสฺส ฯเปฯ ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ สรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ ปกตูปนิสฺสโย:
ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สีล ... อุโปสถกมฺม
ฌาน วิปสฺสน มคฺค อภิฺ ... สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ โทส ...
ปตฺถน อุปนิสฺสาย ทาน ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ราโค
ฯเปฯ ปตฺถนา สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺส
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ
ปกตูปนิสฺสโย: สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สีล ... ปฺ กายิก สุข กายิก ทุกฺข อุตุ โภชน ...
เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ
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สทฺธา ฯเปฯ เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปฺาย กายิกสฺส สุขสฺสท
กายิกสฺส ทุกฺขสฺส มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม สรณสฺส 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
[๘๖๙] อรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถปุ ุเรชาต ฯ อารมฺมณปุเรชาต:
จกฺขุ ... วตฺถุ ... อนิจฺจโต ... วิปสฺสติ ฯเปฯ ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ รูปายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส โผฏพฺพายตน ... ฯ วตฺถุปุเรชาต: จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณสฺส กายายตน กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อรณาน
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ ธมฺโม สรณสฺส
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต วตฺถุปุเรชาต ฯ
อารมฺมณปุเรชาต: จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต
อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ วตฺถุปเุ รชาต:
วตฺถุ สรณาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ...
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ
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[๘๗๐] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย:
สรณา เจตนา สมฺปยุตตฺ กาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูล สหชาตา นานาขณิกา ฯ สหชาตา: สรณา เจตนา จิตฺตสมุฏานาน
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ นานาขณิกา: สรณา
เจตนา วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ มูล สหชาตา: สรณา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน
จิตฺตสมุฏานานฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อรโณ
ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตา นานาขณิกา ฯ
สหชาตา: สงฺขิตฺต ฯ ... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย:
จตฺตาริ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโย: ตีณิ อรูปทุกสทิสา ฯ
[๘๗๑] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: ฯ สรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ สรโณ ธมฺโม สรณสฺส จ อรณสฺส จ
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อรโณ ธมฺโม อรณสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินฺทฺริย ฯ อรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ จกฺขุ ... วตฺถุ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ
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ต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ วตฺถุ
สรณาน ขนฺธาน อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย ฯ สรโณ จ อรโณ จ
ธมฺมา สรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาต ปุเรชาต ฯ
สรโณ จ อรโณ จ ธมฺมา อรณสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: สรณา
ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สรณา ขนฺธา จ กพฬึกาโร อาหาโร จ
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปจฺฉาชาตา: สรณา
ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
[๘๗๒] 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 อินฺทฺริเย จตฺตาริ ฌาเน จตฺตาริ
มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต เทฺว วิปปฺ ยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต
นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ
[๘๗๓] สรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
สรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน
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ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สรโณ ธมฺโม
สรณสฺส จ อรณสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
อรโณ ธมฺโม อรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย: อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
อรโณ ธมฺโม สรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สรโณ จ
อรโณ จ ธมฺมา สรณสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สรโณ จ อรโณ จ ธมฺมา อรณสฺส
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย:
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
[๘๗๔] นเหตุยา สตฺต ฯเปฯ นสมนนฺตเร สตฺต นสหชาเต
ปฺจ นอฺมฺเ ปฺจ นนิสฺสเย ปฺจ นอุปนิสฺสเย
สตฺต นปุเรชาเต ฉ นปจฺฉาชาเต สตฺต ฯเปฯ นสมฺปยุตฺเต
ปฺจ นวิปปฺ ยุตฺเต จตฺตาริ โนอตฺถิยา จตฺตาริ โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๗๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ... นอธิปติยา
จตฺตาริ ฯเปฯ นสมนนฺตเร จตฺตาริ นอฺมฺเ เทฺว นอุปนิสฺสเย
จตฺตาริ ฯเปฯ นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถยิ า
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จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
[๘๗๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อธิปติยา ปฺจ
อนนฺตเร จตฺตาริ ฯ อนุโลมมาติกา คเหตพฺพา ฯ ... อวิคเต สตฺต ฯ
สรณทุก นิฏิต ฯ
อนุโลม ทุกปฏาน ปจฺฉิม
นิฏิต ฯ
_______________

