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                                อภิธมฺมปฏเก ปฏาน   
                                    ปโม ภาโค   
                                ______________ 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                มาติกานิกฺเขปวาโร ๑   
        [๑]  เหตุปจฺจโย  อารมฺมณปจฺจโย  อธิปติปจฺจโย  อนนฺตร- 
ปจฺจโย     สมนนฺตรปจฺจโย    สหชาตปจฺจโย    อ ฺม ฺปจฺจโย   
นิสฺสยปจฺจโย    อุปนิสฺสยปจฺจโย    ปเุรชาตปจฺจโย    ปจฺฉาชาตปจฺจโย   
อาเสวนปจฺจโย  กมฺมปจฺจโย  วิปากปจฺจโย  อาหารปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจโย   
ฌานปจฺจโย  มคฺคปจฺจโย  สมฺปยุตฺตปจฺจโย     วิปปฺยุตฺตปจฺจโย   
อตฺถิปจฺจโย นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย ฯ   
                                        ปจฺจยวิภงฺควาโร ๒   
        [๒]     เหตุปจฺจโยติ     เหตุ    เหตุสมฺปยุตฺตกาน    ธมฺมาน   
        ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
        [๓]  อารมฺมณปจฺจโยติ     รูปายตน     จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   สทฺทายตน   
#๑ ปจฺจยุทฺเทโสติป ฯ   ๒ ปจฺจยนิทฺเทโสติป ฯ    
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โสตวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมฺมาน    อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย   คนฺธายตน   ฆานวิ ฺาณธาตุยา    ตสมฺป- 
ยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   รสายตน   ชิวฺหา- 
วิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย     โผฏพฺพายตน     กายวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมมฺาน     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย     รูปายตน     สทฺทายตน   
คนฺธายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   มโนธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย  สพฺเพ  ธมฺมา  มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย     ย   
ย   ธมฺม   อารพฺภ  เย  เย  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา   
เต เต ธมฺมา เตส เตส ธมฺมาน อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๔]    อธิปติปจฺจโยติ   ฉนฺทาธิปติ   ฉนฺทสมฺปยตฺุตกาน   ธมมฺาน   
ตสมุฏานาน ฺจ     รูปาน     อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิริยาธปิติ   
วิริยสมฺปยุตฺตกาน    ธมมฺาน   ตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย    จิตฺตาธิปติ    จิตฺตสมฺปยุตฺตกาน    ธมฺมาน   ตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน     อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    วีมสาธิปติ    วีมสสมฺปยุตฺตกาน   
ธมฺมาน     ตสมุฏานาน ฺจ     รูปาน     อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย   
ย   ย   ธมฺม  ครุ   กตฺวา  เย  เย  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา   
ธมมฺา    เต   เต   ธมฺมา   เตส   เตส   ธมฺมาน   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ    
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     [๕]    อนนฺตรปจฺจโยติ    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    ตสมฺปยุตฺตกา   จ   
ธมฺมา    มโนธาตุยา    ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    มโนธาตุ    ตสมฺปยุตฺตกา   จ   ธมฺมา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  โสตวิ ฺาณ- 
ธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา  จ     ธมฺมา     มโนธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    มโนธาตุ   ตสมฺปยุตฺตกา   จ   
ธมฺมา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฆานวิ ฺาณธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา  จ  ธมฺมา   
มโนธาตุยา    ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
มโนธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา  จ     ธมฺมา     มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ชิวฺหาวิ ฺาณ- 
ธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา  จ     ธมฺมา     มโนธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    มโนธาตุ   ตสมฺปยุตฺตกา   จ   
ธมฺมา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  อนนฺตร- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย     กายวิ ฺาณธาตุ     ตสมฺปยุตฺตกา    จ    ธมมฺา   
มโนธาตุยา    ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
มโนธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา  จ     ธมฺมา     มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน     อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปรุิมา   
ปุริมา    กุสลา    ธมฺมา    ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   กุสลาน   ธมฺมาน   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุมิา   กุสลา   ธมฺมา  ปจฺฉิมาน    
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ปจฺฉิมาน    อพฺยากตาน   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   
ปุริมา    อกุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุมิา   อกุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน    อพฺยากตาน   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   
ปุริมา   อพฺยากตา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  อพฺยากตาน  ธมฺมาน   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปุริมา    ปรุิมา    อพฺยากตา    ธมฺมา   
ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน    กุสลาน   ธมมฺาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปุริมา   ปรุิมา   อพฺยากตา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อกุสลาน   
ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   เยส   เยส   ธมฺมาน  อนนฺตรา   
เย   เย   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  เต  เต  ธมฺมา   
เตส เตส ธมฺมาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๖]    สมนนฺตรปจฺจโยติ    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ   ตสมฺปยุตฺตกา   จ   
ธมฺมา    มโนธาตุยา    ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    มโนธาตุ    ตสมฺปยุตฺตกา   จ   ธมฺมา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   สมนนตฺรปจฺจเยน  ปจฺจโย  โสตวิ ฺาณธาตุ   
ตสมฺปยุตฺตกา  จ     ธมฺมา     มโนธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ4   
ธมฺมาน    สมนนฺตรปจฺเยน    ปจฺจโย    มโนธาตุ   ตสมฺปยุตฺตกา   จ   
ธมฺมา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   
สมนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย    ฆานวิ ฺาณธาตุ    ตสมฺปยุตฺตกา    จ   
ธมฺมา    มโนธาตุยา    ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   สมนนฺตรปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    มโนธาตุ    ตสมฺปยุตฺตกา   จ   ธมฺมา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   สมนนตฺรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา     จ     ธมฺมา     มโนธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    สมนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   มโนธาตุ   
ตสมฺปยุตฺตกา    จ    ธมฺมา    มโนวิ ฺาณธาตุยา    ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   กายวิ ฺาณธาตุ   ตสมฺปยุตฺตกา   
จ   ธมฺมา   มโนธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    มโนธาตุ    ตสมฺปยุตฺตกา   จ   ธมฺมา   มโนวิ ฺาณ- 
ธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    กุสลา    ธมมฺา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
กุสลาน   ธมมฺาน   สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปรุิมา  ปุริมา  กุสลา   
ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อพฺยากตาน   ธมฺมาน  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    อกุสลา   ธมมฺา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
อกุสลาน    ธมฺมาน    สมนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปุริมา   ปรุมิา   
อกุสลา     ธมฺมา    ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน    อพฺยากตาน    ธมมฺาน   
สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปรุิมา  ปุรมิา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน   อพฺยากตาน   ธมฺมาน   สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   
ปุริมา   อพฺยากตา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   กุสลาน   ธมฺมาน   
สมนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปุริมา    ปุริมา    อพฺยากตา   ธมมฺา   
ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   สมนนตฺรปจฺจเยน   ปจฺจโย    
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เยส  เยส  ธมมฺาน  สมนนตฺรา  เย  เย ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา   
ธมฺมา   เต   เต   ธมฺมา   เตส   เตส   ธมฺมาน  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ   
     [๗]   สหชาตปจฺจโยติ   จตฺตาโร   ธมฺมา   อรูปโน   อ ฺม ฺ   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย     จตฺตาโร     มหาภูตา     อ ฺม ฺ   
สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     โอกฺกนติฺกฺขเณ    นามรูป    อ ฺม ฺ   
สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    จิตฺตเจตสิกา    ธมฺมา   จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน     สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     มหาภูตา     อุปาทารูปาน   
สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   รูปโน   ธมมฺา   อรูปน   ธมฺมาน   ก ฺจิ   
กาล    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ก ฺจิ   กาล   นสหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ   
     [๘]     อ ฺม ฺปจฺจโยติ     จตฺตาโร     ขนฺธา     อรูปโน   
อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย    จตฺตาโร   มหาภูตา   อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย โอกฺกนฺติกฺขเณ นามรูป อ ฺม ฺปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๙]    นิสสฺยปจฺจโยติ   จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   อ ฺม ฺ   
นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   จตฺตาโร  มหาภูตา  อ ฺม ฺ  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     โอกฺกนฺติกฺขเณ     นามรูป     อ ฺม ฺ    นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา     จิตฺตสมุฏานาน     รูปาน   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    มหาภูตา    อุปาทารูปาน   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    
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ธมฺมาน    นสิฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    โสตายตน   โสตวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ฆานายตน  ฆานวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน   
นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  ชิวฺหายตน  ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    กายายตน   
กายวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน     นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ย    รูป   นิสฺสาย   มโนธาตุ   จ   มโนวิ ฺาณธาตุ   จ   
วตฺตนฺติ    ต    รูป    มโนธาตุยา    จ    มโนวิ ฺาณธาตุยา    จ   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ธมฺมาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๐]  อุปนิสฺสยปจฺจโยติ  ปุริมา  ปรุิมา  กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน    กุสลาน    ธมฺมาน    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   
ปุริมา   กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  เกส ฺจิ   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา   กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน   อพฺยากตาน   ธมฺมาน   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   
ปุริมา    อกุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา  อกุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน    กุสลาน    ธมฺมาน   เกส ฺจิ   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปุริมา   ปรุิมา   อกุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อพฺยากตาน   
ธมฺมาน    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปรุิมา   ปุริมา   อพฺยากตา   
ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อพฺยากตาน   ธมฺมาน  อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    ปุรมิา   ปุริมา   อพฺยากตา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
อกุสลาน  ธมฺมาน  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุคฺคโลป อุปนสิฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย เสนาสนป อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๑]     ปเุรชาตปจฺจโยติ     จกฺขายตน    จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   โสตายตน   
โสตวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมฺมาน    ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฆานายตน  ฆานวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ชิวฺหายตน   ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
กายายตน  กายวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน   
ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  รูปายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   สททฺายตน   
โสตวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมฺมาน    ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  คนฺธายตน  ฆานวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   รสายตน   ชวฺิหาวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
โผฏพฺพายตน     กายวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน   
ปุเรชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     รูปายตน    สทฺทายตน    คนฺธายตน   
รสายตน    โผฏพฺพายตน    มโนธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   
ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ย    รูป    นิสฺสาย    มโนธาตุ   จ    
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มโนวิ ฺาณธาตุ   จ   วตฺตนฺติ   ต  รปู  มโนธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  มโนวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   ก ฺจิ   กาล   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ก ฺจิ กาล นปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๒]   ปจฺฉาชาตปจฺจโยติ   ปจฺฉาชาตา   จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา   
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๓]  อาเสวนปจฺจโยติ  ปุริมา  ปุรมิา  กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน    กุสลาน    ธมฺมาน    อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปรุิมา   
ปุริมา    อกุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   
อาเสวนปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา   กิริยาพฺยากตา   ธมมฺา   
ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน    กิริยาพฺยากตาน    ธมฺมาน   อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๔]    กมฺมปจฺจโยติ   กุสลากุสล   กมฺม   วิปากาน   ขนฺธาน   
กฏตฺตา    จ    รูปาน   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   เจตนาสมฺปยุตฺตกาน   
ธมฺมาน ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๕]    วิปากปจฺจโยติ   วิปากา   จตฺตาโร   ขนธฺา   อรูปโน   
อ ฺม ฺ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
   [๑๖] อาหารปจฺจโยติ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส   
อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   อรูปโน   อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน   
ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ    
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     [๑๗]     อินฺทฺริยปจฺจโยติ     จกฺขุนฺทฺริย     จกขฺุวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย   โสตินฺทฺริย   
โสตวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฆานินฺทฺริย  ฆานวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ชิวฺหินฺทฺริย   ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย   กายินฺทฺริย   
กายวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    รูปชีวิตินฺทฺริย    กฏตฺตารูปาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อรูปโน   อินทฺฺริยา   สมฺปยุตฺตกาน   ธมฺมาน   ตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๘]    ฌานปจฺจโยติ   ฌานงฺคานิ   ฌานสมฺปยุตฺตกาน   ธมฺมาน   
ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๑๙]    มคฺคปจฺจโยติ   มคฺคงฺคานิ   มคฺคสมฺปยุตฺตกาน   ธมฺมาน   
ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๒๐]     สมฺปยุตฺตปจฺจโยติ     จตฺตาโร     ขนฺธา    อรูปโน   
อ ฺม ฺ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๒๑]    วิปฺปยุตฺตปจฺจโยติ    รูปโน   ธมฺมา   อรปูน   ธมฺมาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน     ปจฺจโย    อรูปโน    ธมฺมา    รปูน    ธมฺมาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๒๒]    อตฺถิปจฺจโยติ   จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   อ ฺม ฺ    
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อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   จตฺตาโร   มหาภูตา   อ ฺม ฺ  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย     โอกฺกนฺติกฺขเณ     นามรูป     อ ฺม ฺ     อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา     จิตฺตสมุฏานาน     รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย    มหาภูตา    อุปาทารูปาน    อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    โสตายตน    โสตวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน    อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย    ฆานายตน   
ฆานวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน     อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ชิวฺหายตน  ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    กายายตน    กายวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน     อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย    รูปายตน   
จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน     อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  สททฺายตน  โสตวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    คนฺธายตน    ฆานวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน     อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย    รสายตน   
ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน     อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย     โผฏพฺพายตน     กายวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   รูปายตน   สทฺทายตน   คนฺธายตน   
รสายตน   โผฏพฺพายตน  มโนธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ย   รูป   นิสฺสาย   มโนธาตุ   จ    
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มโนวิ ฺาณธาตุ  จ  วตฺตนฺติ  ต  รูป  มโนธาตุยา  จ มโนวิ ฺาณธาตุยา   
จ      ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน     อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ   
     [๒๓]    นตฺถิปจฺจโยติ   สมนนฺตรนิรุทฺธา   จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา   
ปฏปฺปนฺนาน จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๒๔]    วิคตปจฺจโยติ    สมนนฺตรวิคตา   จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา   
ปฏปฺปนฺนาน จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน วิคตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
     [๒๕]   อวิคตปจฺจโยติ   จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   อ ฺม ฺ   
อวิคตปจฺจเยน   ปจฺจโย   จตฺตาโร  มหาภูตา  อ ฺม ฺ  อวิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     โอกฺกนฺติกฺขเณ     นามรูป     อ ฺม ฺ    อวิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา     จิตฺตสมุฏานาน     รูปาน   
อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    มหาภูตา    อุปาทารูปาน   อวิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    โสตายตน   โสตวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ    ธมมฺาน    อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฆานายตน   
ฆานวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน     อวิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ชิวฺหายตน  ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    กายายตน   กายวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน    อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    รูปายตน   
จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมฺมาน     อวิคตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย  สททฺายตน  โสตวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน    อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    คนฺธายตน   ฆานวิ ฺาณธาตุยา   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน    อวิคตปจฺจเยน    ปจฺจโย    รสายตน   
ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ     ธมมฺาน    อวิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     โผฏพฺพายตน     กายวิ ฺาณธาตุยา     ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   
ธมฺมาน   อวิคตปจฺจเยน   ปจฺจโย   รูปายตน   สทฺทายตน   คนฺธายตน   
รสายตน    โผฏพฺพายตน    มโนธาตุยา   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   
อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ย  รูป  นิสฺสาย  มโนธาตุ  จ  มโนวิ ฺาณธาตุ   
จ    วตฺตนฺติ    ต   รูป   มโนธาตุยา   จ   มโนวิ ฺาณธาตุยา   จ   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ธมฺมาน อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
                              ปจฺจยวิภงฺควาโร นิฏ ิโต ฯ   
                                  _______________    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 14 

                                  อนุโลมติกปฏาน   
                                 กุสลตฺติก   
                                 _________   
                                    ปฏิจฺจวาโร   
     [๒๖]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย6   
เหตุปจฺจยา    ฯ   สิยา   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ   
อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา  กุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยยฺุ   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
กุสโล จ อกสุโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๒๗]   สยิา  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยฺย   
เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ   
อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ  สิยา  อกุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยยฺุ    
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เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
กุสโล จ อกสุโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๒๘]  สยิา  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺเชยฺย   
เหตุปจฺจยา    ฯ   สิยา   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   กสุโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   
สิยา   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กสุโล   
จ   อกุสโล   จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺเชยฺยุ  เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  อพฺยากต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๒๙]    สยิา   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชเฺชยฺย   เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา   
กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา  กุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ   
อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  กุสล ฺจ   
#๑ อุทฺเทสวาโรติป ปุจฺฉาวาโรติป ปณฺณตฺติวาโรติป ฯ    
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อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ    เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   อกุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เหตุปจฺจยา  ฯ   
สิยา   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  จ  อกุสโล  จ(   
อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๓๐]   สยิา   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชเฺชยฺย   เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา   
อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กสุโล   
จ    อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยยฺุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   
อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ  อกุสโล  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
สิยา  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     กุสโล   
จ อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๓๑]   สยิา   กุสล ฺจ   อกุสล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา  กุสล ฺจ  อกุสล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  กุสล ฺจ  อกสุล ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปปฺชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา    
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กุสล ฺจ    อกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺเชยฺยุ    เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล ฺจ   อกุสล ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยยฺุ   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล ฺจ   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
จ   อกุสโล   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  กุสล ฺจ   
อกุสล ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ  อกสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๓๒]   สยิา   กุสล ฺจ   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยา  ฯ  สิยา  กุสล ฺจ  อกสุล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺเชยฺย   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล ฺจ  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กุสล ฺจ   
อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ   เหตุปจฺจยา   ฯ   สิยา   กสุล ฺจ  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยยฺุ   
เหตุปจฺจยา    ฯ    สิยา    กสุล ฺจ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   อกุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เหตุปจฺจยา  ฯ   
สิยา   กุสล ฺจ   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   
อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๓๓]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ    
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อารมฺมณปจฺจยา  ฯ  ยถา  เหตุปจฺจโย  วิตฺถาริโต เอว อารมฺมณปจฺจโยป   
วิตฺถาเรตพฺโพ วาจนามคฺเคน ฯ   
     [๓๔]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
อธิปติปจฺจยา    ฯ    อนนฺตรปจฺจยา   สมนนฺตรปจฺจยา   สหชาตปจฺจยา   
อ ฺม ฺปจฺจยา     นิสสฺยปจฺจยา    อุปนิสฺสยปจฺจยา    ปุเรชาตปจฺจยา   
ปจฺฉาชาตปจฺจยา     อาเสวนปจฺจยา     กมฺมปจฺจยา     วิปากปจฺจยา   
อาหารปจฺจยา  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา  มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา ฯ   
     [๓๕]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยฺย   
อวิคตปจฺจยา   ฯ   สิยา   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ฯ    กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ฯ   อกุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ฯ   กุสล ฺจ  อกุสล ฺจ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ฯ   
กุสล ฺจ    อกุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺเชยฺย    อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺเชยฺย    อพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺเชยฺย   กุสโล   จ   อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  อกสุโล   
จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  กสุโล  จ  อกสุโล จ อกุสโล จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   กุสโล   จ   อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ   อวิคตปจฺจยา   ฯ   ยถา   เหตุปจฺจโย  วิตฺถาริโต  เอว   
อวิคตปจฺจโยป วิตฺถาเรตพฺโพ วาจนามคฺเคน ฯ   
         เอกมูลก นิฏ ิต ฯ   
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     [๓๖]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    ฯเปฯ    สิยา   กุสล ฺจ   อกุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺเชยฺยุ เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ฯ   
     [๓๗]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   ฯเปฯ   เหตุปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   ฯ   
เหตุปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา ฯเปฯ เหตุปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ   
        ทุมลูก ฯ   
     [๓๘]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา     อธิปติปจฺจยา    ฯ    เหตุปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   ฯเปฯ   เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา   
อวิคตปจฺจยา ฯ   
        ติมูลก ฯ   
     [๓๙]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   ฯเปฯ   
เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ   
        จตุมูลก ฯ   
     [๔๐]   ป ฺจมูลกาทิกา   สงฺขิตฺตา   ฯ  เอกมูลก  ทุมูลก  ติมูลก   
จตุมูลก ป ฺจมูลก สพฺพมูลก อสมฺมูยฺหนฺเตน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
         เหตุมูลก นิฏ ิต ฯ    
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     [๔๑]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
อารมฺมณปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    ฯ    อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   
ฯเปฯ    อารมฺมณปจฺจยา    อวิคตปจฺจยา    ฯ   สิยา   กุสล   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺเชยฺย   อธิปติปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา     ..     ฯ   
อวิคตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา   ฯ   อวิคตปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   
อวิคตปจฺจยา อธิปติปจฺจยา ฯ อวิคตปจฺจยา วิคตปจฺจยา ฯ   
     [๔๒]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
อวิคตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    ฯ    อวิคตปจฺจยา   
เหตุปจฺจยา     อธิปติปจฺจยา     ฯ     อวิคตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา   
อนนฺตรปจฺจยา ฯ อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา วิคตปจฺจยา ฯ   
     [๔๓]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
อวิคตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    อธิปติปจฺจยา    ฯ   
อวิคตปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   ..  ฯ   
วิคตปจฺจยา ฯ   
     [๔๔]   เอเกกสฺส   ปทสฺส   เอกมูลก   ทุมูลก  ติมูลก  จตุมูลก   
ป ฺจมูลก สพฺพมูลก อสมฺมูยฺหนฺเตน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     ติก ฺจ ปฏานวร ทุกตฺุตม    ทกุตฺติก ฺเจว ติกทฺทุก ฺจ   
     ติกตฺติก ฺเจว ทุกทฺทุก ฺจ     ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภิรา ฯ   
     [๔๕]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ    
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นเหตุปจฺจยา   ฯ   ยถา   อนุโลเม   เหตุปจฺจโย   วิตฺถาริโต   เอว   
ปจฺจนีเยป นเหตุปจฺจโย วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ   
     [๔๖]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ  นอธิปติปจฺจยา  นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตร- 
ปจฺจยา  นสหชาตปจฺจยา    นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  นอาเสวน- 
ปจฺจยา  นกมฺมปจฺจยา     นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา    นอินฺทฺริย- 
ปจฺจยา  นฌานปจฺจยา    นมคฺคปจฺจยา     นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โนอตฺถิปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา    โนวิคตปจฺจยา   
โนอวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๔๗]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    ฯ   ยถา   อนุโลเม   เอเกกสฺส   
ปทสฺส    เอกมูลก    ทุมูลก    ติมูลก   จตุมูลก   ยาว   เตวีสติมูลก   
เอว ปจฺจนีเยป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     ติก ฺจ ปฏานวร ทุกตฺุตม    ทกุตฺติก ฺเจว ติกทฺทุก ฺจ   
     ติกตฺติก ฺเจว ทุกทฺทุก ฺจ     ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภิรา ฯ   
     [๔๘]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    ฯ    สิยา   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺเชยฺย   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   
ยถา    อนุโลเม   เหตุปจฺจโย   วิตฺถาริโต   เอว   อนุโลมปจฺจนีเยป    
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ปท วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๔๙]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา   นอธิปติปจฺจยา   ฯ   เหตุปจฺจยา  นอนนฺตรปจฺจยา  ฯเปฯ   
เหตุปจฺจยา โนอวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๕๐]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    ฯ    เหตุปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยา   นอนนฺตรปจฺจยา   ฯเปฯ  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา   
โนอวิคตปจฺจยา    ฯ    เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา  เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา     อธิปติปจฺจยา   
โนอวิคตปจฺจยา    ฯ    เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   
อนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา     เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา    อนนฺตรปจฺจยา    โนอวิคตปจฺจยา    ฯ    เหตุปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   สมนนฺตรปจฺจยา   ..   
สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา     นิสฺสยปจฺจยา    อุปนิสฺสยปจฺจยา   
ปุเรชาตปจฺจยา     ปจฺฉาชาตปจฺจยา    อาเสวนปจฺจยา    กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา  อาหารปจฺจยา  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา   
มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     อตฺถิปจฺจยา   
นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา .. โนอวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๕๑]   สิยา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   ฯเปฯ   อวิคตปจฺจยา    
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นเหตุปจฺจยา     ฯ     อวิคตปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา     ฯเปฯ   
อวิคตปจฺจยา     โนวิคตปจฺจยา     ฯ    อวิคตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา    อวิคตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    โนวิคตปจฺจยา   ฯ   
อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา   
อวิคตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    โนวิคตปจฺจยา    ฯ   
อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา  อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา ฯเปฯ .. โนวิคตปจฺจยา ฯ   
     ติก ฺจ ปฏานวร ทุกตฺุตม    ทกุตฺติก ฺเจว ติกทฺทุก ฺจ   
     ติกตฺติก ฺเจว ทุกทฺทุก ฺจ     ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภิรา ฯ   
     [๕๒]   สิยา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
นเหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สยิา  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล   
ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย     นเหตุปจฺจยา     อธิปติปจฺจยา     ฯเปฯ   
นเหตุปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๕๓]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   อธิปติปจฺจยา   ฯเปฯ   
นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    อวิคตปจฺจยา    ฯ   นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติปจฺจยา  ..  นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตรปจฺจยา(   
ฯเปฯ   โนอตฺถิปจฺจยา   โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   
.. อวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๕๔]   สยิา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ    
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นอารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา ฯ   
     [๕๕]   สิยา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ   
นอารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา  ฯเปฯ  นอารมฺมณปจฺจยา   
อวิคตปจฺจยา   ฯเปฯ  โนอวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  ฯ  โนอวิคตปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยา     ฯเปฯ     โนอวิคตปจฺจยา     วิคตปจฺจยา     ฯ   
โนอวิคตปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    โนอวิคตปจฺจยา   
นเหตุปจฺจยา     วิคตปจฺจยา    ฯ    โนอวิคตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา     ..    นอธิปติปจฺจยา    ฯเปฯ    โนอตฺถิปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา .. วิคตปจฺจยา ฯ   
     ติก ฺจ ปฏานวร ทุกตฺุตม    ทกุตฺติก ฺเจว ติกทฺทุก ฺจ   
     ติกตฺติก ฺเจว ทุกทฺทุก ฺจ     ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภิรา ฯ   
      ปณฺณตฺติวาโร ๑ นิฏ ิโต ฯ   
     [๕๖]  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา   
กุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  กสุล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู   ฯ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   
อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา   กุสล  เอก  ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
#๑ ปฏิจฺจวารสฺส อุทฺเทโส ฯ    
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เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย  ขนธฺา   
ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
อกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา   
อกุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา  อกุสล   
เอก    ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯ   อพฺยากต   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   
เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   ปฏิจฺจ   ตโย  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป   
ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ    เทฺว   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูป   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   วตฺถุ   
วตฺถุ    ปฏิจฺจ    ขนฺธา   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   
ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   กฏตฺตารูป    
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อุปาทารูป    ฯ    กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   กุสเล   ธนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   
ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู   ฯ   อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   อกุสเล   ขนฺเธ   จ   
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๕๗]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา   กุสล  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  อกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   อารมฺมณปจฺจยา   อกุสล   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  อารมฺมณปจฺจยา  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต    เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทวฺ   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  วตฺถุ   
ปฏิจฺจ ขนฺธา ฯ   
     [๕๘]  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา   
กุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
เอโก    ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   กุสล    
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ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   อธิปติปจฺจยา   กสุเล   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล   
จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   อธิปติปจฺจยา   กุสล  เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อธิปติปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย   
ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เทฺว   ขนฺธา   ฯ   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
อธิปติปจฺจยา    อกุสเล    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
อธิปติปจฺจยา     อกุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ตโย    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เอโก   ขนฺโธ   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทวฺ  ขนฺเธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อธิปติปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    เอก    มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   
ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 28 

เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  อุปาทารปู  ฯ   
กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
อธิปติปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   อธิปติปจฺจยา   อกุสเล   ขนเฺธ   จ   มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๕๙]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อนนฺตรปจฺจยา   สมนนฺตรปจฺจยา   กสุล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   
ขนฺธา ฯ อนนฺตรป สมนนฺตรป อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๖๐]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
สหชาตปจฺจยา   กุสล   เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตโย  ขนธฺา  ตโย  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทวฺ  ขนฺเธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  กุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   สหชาตปจฺจยา  กุสเล   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   สหชาตปจฺจยา  กุสล  เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกสุโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    สหชาตปจฺจยา    อกุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ    
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ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    สหชาตปจฺจยา    อกุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    สหชาตปจฺจยา    อกุสล    เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   
ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เทวฺ    ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   สหชาตปจฺจยา   วิปากาพฺยากต   กริิยาพฺยากต   เอก  ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา  จ  รูป  ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เอโก   ขนฺโธ   กฏตฺตา   จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
กฏตฺตา    จ   รูป   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   วตฺถ ุ  วตฺถุ   ปฏิจฺจ   ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ     จิตฺตสมุฏาน     รูป    กฏตฺตารูป    อุปาทารูป    พาหิร   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ   อุปาทารูป   อาหารสมุฏาน   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย    
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มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต  เทฺว  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ   เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏจฺิจ   อุปาทารูป  อุตุสมุฏาน   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ    อุปาทารูป    อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   
มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต  เทฺว  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ   เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  ฯ   
กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
สหชาตปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    สหชาตปจฺจยา    อกุสเล    ขนฺเธ    จ   มหาภูเต   จ   
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๖๑]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนโฺธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   
อกุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    อ ฺม ฺปจฺจยา   
วิปากาพฺยากต    กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา    
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ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา    ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   ปฏิจฺจ   ตโย   
ขนฺธา   วตฺถุ   จ   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ  วตฺถ ุ จ   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา  วตฺถุ  จ  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วตฺถุ   
วตฺถุ    ปฏิจฺจ    ขนฺธา   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   
ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ  เอก  มหาภูต  เทฺว  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เทฺว   
มหาภูตา    ฯ   พาหิร   ฯ   อาหารสมุฏาน   ฯ   อุตุสมุฏาน   ฯ   
อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  ตโย  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ เอก มหาภูต เทฺว มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา ฯ   
     [๖๒]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นิสฺสยปจฺจยา    กุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ฯ    นสิฺสยปจฺจย   
สหชาตปจฺจยสทิส ฯ   
     [๖๓]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อุปนิสฺสยปจฺจยา    กุสล    เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ฯ   อุปนิสฺสยปจฺจย   
อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๖๔]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
ปุเรชาตปจฺจยา   กุสล  เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตโย  ขนธฺา  ตโย  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทวฺ   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  วตฺถุ   
ปุเรชาตปจฺจยา   ฯ   อกุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
ปุเรชาตปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา  ตโย    
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ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
วตฺถุ    ปุเรชาตปจฺจยา    ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    ปุเรชาตปจฺจยา    วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา ฯ   
     [๖๕]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อาเสวนปจฺจยา   กุสล  เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตโย  ขนธฺา  ตโย  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  อกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   อาเสวนปจฺจยา   อกุสล   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อาเสวนปจฺจยา  กิริยาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๖๖]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
กมฺมปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตีณิ   ฯ   อกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ตีณิ    ฯ    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    กมฺมปจฺจยา   วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    เอก    มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   
มหาภูเต  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป อส ฺสตฺตาน    
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เอก    มหาภูต    ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    มหาภูเต    ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป    อุปาทารูป    ฯ   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  กมฺมปจฺจยา  กุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต   
จ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รูป    ฯ    อกุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   กมฺมปจฺจยา   อกุสเล   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๖๗]   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
วิปากปจฺจยา    วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก ขนฺโธ จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    ปฏิสนธฺิกฺขเณ    วิปากาพฺยากต    เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   
ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   
กฏตฺตา   จ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ   
รูป   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   วตฺถ ุ  วตฺถุ   ปฏิจฺจ   ขนฺธา   เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต   
เทฺว  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เทวฺ  มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๖๘]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อาหารปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตีณิ   ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   อาหารปจฺจยา   อกุสล   เอก    
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ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตีณิ    ฯ    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อาหารปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กริิยาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   
มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป   
อาหารสมุฏาน     เอก     มหาภูต    ปฏิจฺจ    มหาภูเต    ปฏิจฺจ   
อุปาทารูป   ฯ   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ฯ  อกุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  อาหารปจฺจยา   
อกุสเล     ขนฺเธ    จ    มหาภูเต    จ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ   
     [๖๙]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
อินฺทฺริยปจฺจยา  กุสล  เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตีณิ  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
ตีณิ    ฯ    อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ฯเปฯ   อส ฺสตฺตาน   เอก   
มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ อินฺทฺริยปจฺจย กมฺมปจฺจยสทิส ฯ   
     [๗๐]  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  ฌานปจฺจยา   
.. มคฺคปจฺจยา ฯ ฌานปจฺจยมฺป มคฺคปจฺจยมฺป เหตุปจฺจยสทิส ฯ   
     [๗๑]  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ สมฺปยุตฺตปจฺจยา   
กุสล เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ฯ สมฺปยุตฺตปจฺจย อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๗๒]  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา    ตโย    ขนฺเธ    
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ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทวฺ   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ฯ    กสุเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู   
ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ฯ  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล  จ  อพฺยากโต   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   กุสล   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ขนฺธา   วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   
รูป     ขนฺเธ     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ฯ    อกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   
อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ  เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อกุสเล   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน   รูป   ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อกุสล  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    ตโย    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เอโก    ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   ขนฺธา   วตฺถุ  วิปฺปยตฺุตปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 36 

ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    วิปปฺยุตฺตปจฺจยา    วิปากาพฺยากต   กริิยาพฺยากต   
เอก    ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ขนฺธา    วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ขนฺเธ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากต    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา   กฏตฺตา   
จ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   เอโก   ขนฺโธ   กฏตฺตา  จ  รูป   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป  ขนฺธา  วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     กฏตฺตารูป     ขนฺเธ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   วตฺถ ุ  วตฺถุ   ปฏิจฺจ   ขนฺธา   ขนฺธา  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
วตฺถุ     ขนฺเธ     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เอก     มหาภูต     ปฏิจฺจ   
ตโย    มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏจฺิจ   เอก   มหาภูต   เทฺว   
มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   กุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   กุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป    ขนฺเธ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อกุสเล   
ขนฺเธ  จ  มหาภูเต    จ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน  รูป  ขนฺเธ  วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจยา ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 37 

     [๗๓]  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  อตฺถิปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย   ขนฺธา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
อตฺถิปจฺจย สหชาตปจฺจยสทิส ฯ   
     [๗๔]  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นตฺถิปจฺจยา   
.. วิคตปจฺจยา ฯ นตฺถิปจฺจยมฺป วิคตปจฺจยมฺป อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๗๕]  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ อวิคตปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา   ฯ   อวิคตปจฺจย   
สหชาตปจฺจยสทิส ฯ   
    อิเม เตวีสติ ปจฺจยา สชฺฌายนฺเตน วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
     [๗๖]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร   
ตีณิ     สมนนฺตเร     ตีณิ     สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   
กมฺเม   นว   วิปาเก   เอก   อาหาเร   นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน   
นว    มคฺเค    นว    สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   
นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
     [๗๗]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ  ..  อธิปติยา  นว อนนฺตเร   
ตีณิ    สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   
นว   อุปนิสสฺเย   ตีณิ   ปเุรชาเต   ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  นว   
วิปาเก   เอก  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค  นว    
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สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยตฺุเต   นว  อตฺถิยา  นว  นตฺถิยา  ตีณิ  วิคเต   
ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
     [๗๘]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติยา  ตีณิ  .. อนนฺตเร   
ตีณิ    สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสสฺเย   
ตีณิ   อุปนิสสฺเย   ตีณิ   ปเุรชาเต   ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  ตีณิ   
วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย   ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ    สมฺปยตฺุเต    ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถยิา   
ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๙]  เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา .. อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา    นิสฺสยปจฺจยา   
อุปนิสฺสยปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา  อาเสวนปจฺจยา  กมฺเม   
ตีณิ   ..   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  ตีณิ   
สมฺปยุตฺเต    ตีณิ    วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา   ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๐]   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯเปฯ   อาเสวนปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา   อาหารปจฺจยา   อินฺทฺริยปจฺจยา   ฌานปจฺจยา  มคฺคปจฺจยา   
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อตฺถิปจฺจยา     นตฺถิปจฺจยา   
วิคตปจฺจยา อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๑]   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯเปฯ   ปุเรชาตปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา  วิปากปจฺจยา  อาหาเร  เอก  ..  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน    
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เอก   มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๘๒]   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯเปฯ   ปุเรชาตปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา   วิปากปจฺจยา   อาหารปจฺจยา  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา   
มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     อตฺถิปจฺจยา   
นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคเต เอก ฯ   
      เหตุมูลกคณนา นิฏ ิตา ฯ   
    อารมฺมเณ  ิเตน สพฺพตฺถ ตีณิเยว ป ฺหา ฯ   
     [๘๓]  อารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ..  อธิปติยา  ตีณิ  ฯเปฯ   
อวิคเต   ตีณิ   ฯ   อธิปติปจฺจยา   เหตุยา  นว  ..  อารมฺมเณ  ตีณิ   
ฯเปฯ   อวิคเต   นว   ฯ   อนนฺตรปจฺจยา   สมนนฺตรปจฺจยา  เหตุยา   
ตีณิ   ฯเปฯ   อวิคเต   ตีณิ   ฯ  สหชาตปจฺจยา  เหตุยา  นว  ฯเปฯ   
อ ฺม ฺปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ   ฯ   นิสฺสยปจฺจยา   เหตุยา  นว  ฯ   
อุปนิสฺสยปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ ปุเรชาตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ   
     [๘๔]   อาเสวนปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ   ..   อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   
กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ    สมฺปยตฺุเต    ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถยิา   
ตีณิ   วิคเต   ตีณิ   อวิคเต   ตีณิ  ฯ  อเสวนมูลเก  วิปาก  นตฺถิ  ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 40 

กมฺมปจฺจยา เหตุยา นว ฯ   
     [๘๕]  วิปากปจฺจยา  เหตุยา  เอก  .. อารมฺมเณ เอก อธิปติยา   
เอก   อนนฺตเร   เอก   สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต  เอก  อ ฺม ฺเ   
เอก   นิสฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  กมฺเม  เอก   
อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
เอก   วิปฺปยตฺุเต   เอก   อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต  เอก   
อวิคเต   เอก   ฯ   วิปากมูลเก   อาเสวน  นตฺถ ิ ฯ  อาหารปจฺจยา   
เหตุยา  นว  ฯ  อินฺทฺริยปจฺจยา  เหตุยา  นว  ฯ  ฌานปจฺจยา  เหตุยา   
นว  ฯ  มคฺคปจฺจยา  เหตุยา  นว  ฯ  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ ฯ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา   นว   ฯ   อตฺถิปจฺจยา   เหตุยา   นว  ฯ   
นตฺถิปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ วิคตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ   
     [๘๖]  อวิคตปจฺจยา  เหตุยา  นว  ..  อารมฺมเณ  ตีณิ อธิปติยา   
นว นตฺถิยา ตีณิ .. อวิคเต ตีณิ ฯ   
   เอเกก ปจฺจย มูล กาตูน สชฺฌายมคฺเคน คเณตพฺพาติ ฯ   
         อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๘๗]  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา   
วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   วิจิกิจฺฉาสหคโต   
อุทฺธจฺจสหคโต  โมโห  ฯ     อพฺยากต     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
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รูป    ตโย    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เอโก    ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป     อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ     วิปากาพฺยากต    เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา  จ  รูป  ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เอโก   ขนฺโธ   กฏตฺตา   จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
กฏตฺตา    จ   รูป   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   วตฺถ ุ  วตฺถุ   ปฏิจฺจ   ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รปู   กฏตฺตารปู   อุปาทารูป   พาหิร   ..   
อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต   
เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ  เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป ฯ   
     [๘๘]    กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นอารมฺมณปจฺจยา    กุสเล   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา   
อกุสเล    ขนเฺธ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รูป    ฯ    อพฺยากต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา   
วิปากาพฺยากเต   กิรยิาพฺยากเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วิปากาพฺยากเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   กฏตฺตารูป   ขนฺเธ    
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ปฏิจฺจ    วตฺถ ุ   เอก    มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   
มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เอก  มหาภูต  เทฺว  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เทฺว มหาภูตา   
มหาภูเต    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รปู    กฏตฺตารูป    อุปาทารูป   
พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน เอก   
มหาภูต   ปฏจฺิจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   
มหาภูต    เทฺว    มหาภูเต    ปฏิจฺจ    เทวฺ   มหาภูตา   มหาภูเต   
ปฏิจฺจ    กฏตฺตารูป    อุปาทารูป   ฯ   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา   กุสเล   
ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน  รปู  ฯ  อกุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
นอารมฺมณปจฺจยา  อกุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ   
     [๘๙]  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอธิปติ- 
ปจฺจยา  กุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา    ตโย    ขนเฺธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทวฺ  ขนฺเธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  กุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา  กสุเล   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล   
จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   นอธิปติปจฺจยา  กุสล  เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
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เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ  เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   ฯ   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อพฺยากโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     นอธิปติปจฺจยา    อกุสเล    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  จ  อพฺยากโต   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   นอธิปติปจฺจยา   อกุสล   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ฯ    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นอธิปติปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กริิยาพฺยากต   
เอก    ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ปฏิสนธฺิกฺขเณ  วิปากาพฺยากต   
เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รปู   ตโย   
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว   
ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูป  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วตฺถ ุ วตฺถุ  ปฏิจฺจ  ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน   รปู   กฏตฺตารปู   อุปาทารูป   พาหิร   .อาหารสมุฏาน     
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...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา  ตโย  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เอก  มหาภูต  เทฺว   
มหาภูเต    ปฏิจฺจ   เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏจฺิจ   กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป    ฯ    กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา   กสุเล   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ   
ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รปู    ฯ    อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    นอธิปติปจฺจยา   อกุสเล   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๙๐]    กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นอนนฺตรปจฺจยา    ...    นสมนนฺตรปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน     รูป     ฯ    นอนนฺตรปจฺจยมฺป    นสมนนฺตรปจฺจยมฺป   
นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๙๑]    กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    กุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นอ ฺม ฺปจฺจยา   
อกุสเล    ขนเฺธ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รูป    ฯ    อพฺยากต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
วิปากาพฺยากเต   กิรยิาพฺยากเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   กฏตฺตารูป  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู   กฏตฺตารปู  อุปาทารูป  พาหิเร  มหาภูเต    
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ปฏิจฺจ   อุปาทารูป   อาหารสมุฏาเน   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   อุปาทารูป   
อุตุสมุฏาเน   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   อุปาทารูป   อส ฺสตฺตาน  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ     กฏตฺตารูป     อุปาทารูป     ฯ    กุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
กุสเล   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป  ฯ   
อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    อกสุเล    ขนฺเธ    จ    มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๙๒]    กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา    กุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   
นอุปนิสฺสยปจฺจย นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๙๓]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นปุเรชาตปจฺจยา  อรูเป  กสุล  เอก  ขนธฺ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว   ขนเฺธ  ปฏิจฺจ  เทวฺ  ขนฺธา  ฯ   
กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  นปุเรชาตปจฺจยา   
กุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นปุเรชาตปจฺจยา   อรูเป   อกุสล  เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นปุเรชาตปจฺจยา  อกุสเล  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน    
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รูป     ฯ     อพฺยากต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นปุเรชาตปจฺจยา    อรูเป   วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก   
ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน   รูป   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   
เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รปู   ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนโฺธ  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เทฺว   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูป  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วตฺถุ  วตฺถุ  ปฏิจฺจ   
ขนฺธา   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   
ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต   เทวฺ   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว   มหาภูตา   
มหาภูเต  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  พาหิร  ..   
อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เอก   มหาภูต   
เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ  เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป    ฯ    กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นปุเรชาตปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   
จ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นปุเรชาตปจฺจยา   อกุสเล   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๙๔]  กุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉา-  
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ชาตปจฺจยา  กุสล  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ฯเปฯ   
     [๙๕]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นอาเสวนปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ฯ  นปจฺฉาชาตปจฺจยมฺป   
นอาเสวนปจฺจยมฺป นอธิปติปจฺจยสทิส ฯ   
     [๙๖]  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ นกมฺมปจฺจยา   
กุสเล    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    กุสลา    เจตนา    ฯ   อกสุล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา   อกุสเล   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   อกุสลา   เจตนา   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา    กิริยาพฺยากเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
กิริยาพฺยากตา  เจตนา  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ... อุตุสมุฏาน   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ อุปาทารูป ฯ   
     [๙๗]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นวิปากปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตีณิ   ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นวิปากปจฺจยา   ฯ   ตีณิ   ฯ   
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นวิปากปจฺจยา   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    ตโย    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เอโก    ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    
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รูป    เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ฯเปฯ   มหาภูเต   
ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รปู  อุปาทารูป  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน ..   
อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา   
ฯเปฯ    มหาภูเต    ปฏิจฺจ    กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   ฯ   กุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  นวิปากปจฺจยา   
กุสเล     ขนฺเธ     จ    มหาภูเต    จ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   นวิปากปจฺจยา   อกุสเล   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๙๘]   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นอาหารปจฺจยา   พาหิร   ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก   
มหาภูต    ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    ฯเปฯ    มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๙๙]   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นอินฺทฺริยปจฺจยา  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  เอก   
มหาภูต    ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    ฯเปฯ    มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
อุปาทารูป อส ฺสตฺตาน มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ   
     [๑๐๐]   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นฌานปจฺจยา     ป ฺจวิ ฺาณสหคต    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย   
ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ    
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เทฺว    ขนฺธา   พาหิร   อาหารสมุฏาน   ...   อุตุสมุฏาน   ...   
อส ฺสตฺตาน   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  ฯเปฯ  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๐๑]   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นมคฺคปจฺจยา    อเหตุก   วิปากาพฺยากต   กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป   อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา  จ  รูป  ตโย  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา   กฏตฺตา   จ  รูป  ขนฺธา  ปฏิจฺจ   วตฺถุ  วตฺถุ  ปฏิจฺจ  ขนฺเธ   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   ตโย   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เอก    มหาภูต   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู   กฏตฺตารปู   
อุปาทารูป   พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...   
อส ฺสตฺตาน    เอก    มหาภูต    ปฏจฺิจ   ตโย   มหาภูตา   ฯเปฯ   
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๐๒]   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    กุสเล   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   
นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๐๓]  กสุล  ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺต-  
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ปจฺจยา  อรูเป    กุสล    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา    ตโย   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนโฺธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
อรูเป   อกุสล   เอก   ขนธฺ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
อรูเป   วิปากาพฺยากต  กิริยาพฺยากต  เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตโย  ขนธฺา   
ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน   
เอก    มหาภูต    ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    ฯเปฯ    มหาภูเต   
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๐๔]   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
โนนตฺถิปจฺจยา  ...  โนวิคตปจฺจยา  กุสเล  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๐๕]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  นว   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย     ป ฺจ     นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต    นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ    
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     [๑๐๖]  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  เอก  ...  นอธิปติยา  เทฺว   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว นกมฺเม   
เอก   นวิปาเก   เทฺว   นอาหาเร   เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน   
เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เทฺว  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๗]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร     เอก     นสมนนฺตเร     เอก    นอ ฺม ฺเ    เอก   
นอุปนิสฺสเย   เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๘]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติปจฺจยา  ...   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา     นปจฺฉาชาตปจฺจยา     นอาเสวนปจฺจยา   
นกมฺมปจฺจยา     นวิปากปจฺจยา     นอาหารปจฺจยา    นอินฺทฺริยปจฺจยา   
นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมปฺยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา ... โนวิคเต เอก ฯ   
        นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ    
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     [๑๐๙]  นอารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอธิปติยา ป ฺจ   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ  นปุเรชาเต  ป ฺจ  นปจฺฉาชาเต  ป ฺจ  นอาเสวเน   
ป ฺจ     นกมฺเม    เอก    นวิปาเก    ป ฺจ    นอาหาเร    เอก   
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ป ฺจ  โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๑๐]     นอารมฺมณปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตเร เอก ... โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๑]  นอธิปติปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๑๒]    นอธิปติปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   
นอุปนิสฺสเย   เอก  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน   
เทฺว   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร   เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน    เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ    
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     [๑๑๓]     นอธิปติปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอนนฺตเร  เอก  (สพฺพตฺถ  เอก)  ...  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๔]    นอนนฺตรปจฺจยา    ...    นสมนนฺตรปจฺจยา    ...   
นอ ฺม ฺปจฺจยา ... นอุปนิสฺสยปจฺจยา ... ฯ นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๑๕]  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   
สตฺต   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๑๖]    นปุเรชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย    เอก    นปจฺฉาชาเต    เทฺว    นอาเสวเน   
เทฺว   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เทฺว  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เทฺว โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๗]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา   เอก  ...  นอนนฺตเร  เอก  (สพฺพตฺถ  เอก)  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ    
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     [๑๑๘]  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  ...  นอาเสวนปจฺจยา นเหตุยา เทฺว   
...    นอารมฺมเณ    ป ฺจ    นอธิปติยา    นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   
นสมนนฺตเร     ป ฺจ     นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ   
นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค   
เอก    นสมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๑๙]    นอาเสวนปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย    เอก    นปุเรชาเต    เทฺว    นปจฺฉาชาเต   
เทฺว   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เทฺว  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เทฺว โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๐]    นอาเสวนปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  เอก  ...  นอนนฺตเร  เอก (สพฺพตฺถ เอก) ... โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๑]   นกมฺมปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก   
นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย     เอก    นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย    
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เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๒]    นกมฺมปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    เอก   
... นอธิปติยา เอก (สพฺพตฺถ เอก) โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๓]  นวิปากปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๒๔]    นวิปากปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เทฺว   นปจฺฉาชาเต   เทฺว   
นอาเสวเน   เทฺว   นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เทฺว   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๕]     นวิปากปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา เอก (สพฺพตฺถ เอก) ... โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๖]  นอาหารปจฺจยา  ...  นอินทฺฺริยปจฺจยา ... นฌานปจฺจยา   
...  นมคฺคปจฺจยา  นเหตุยา  เอก (สพฺพตฺถ เอก) ... โนนตฺถิยา เอก    
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โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๗]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ   
ป ฺจ ฯ นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ ... โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๒๘]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ... นอารมฺมเณ เอก   
นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก    นอุปนิสฺสเย    เอก   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๒๙]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย    เอก    นปุเรชาเต    เทฺว    นปจฺฉาชาเต   
เทฺว   นอาเสวเน   เทฺว   นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๓๐]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  เอก  ...  นอนนฺตเร  เอก (สพฺพตฺถ เอก) ... โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๓๑]    โนนตฺถิปจฺจยา    โนวิคตปจฺจยา    นเหตุยา    เอก   
...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  นอธิปติยา  ป ฺจ  นอนนฺตเร  ป ฺจ นสมนนฺตเร    
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ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ   นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   ป ฺจ   
นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   
ป ฺจ   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน  เอก  นมคฺเค   
เอก นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา ป ฺจ ฯ   
     [๑๓๒]    โนวิคตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...   นอธิปติยา   เอก   (สพฺพตฺถ   เอก)  ...  นวิปฺปยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ(   
     [๑๓๓]   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอธิปติยา  นว   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๓๔]     เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...   นปุเรชาเต   ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมเฺม   
ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๓๕]   เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา  นปุเรชาเต   
ตีณิ    ...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๓๖]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา อนนฺตร-  
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ปจฺจยา  สมนนฺตรปจฺจยา    สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา   
นิสฺสยปจฺจยา    อุปนิสฺสยปจฺจยา   ปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
... นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๑๓๗] เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต ตีณิ ... นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๑๓๘] เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา   อาหารปจฺจยา  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา   
มคฺคปจฺจยา   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อตฺถิปจฺจยา  นตฺถิปจฺจยา   
วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ ... นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๑๓๙]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๑๔๐]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา  อาหารปจฺจยา  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา   
มคฺคปจฺจยา   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อตฺถิปจฺจยา  นตฺถิปจฺจยา   
วิคตปจฺจยา     อวิคตปจฺจยา     นปจฺฉาชาเต    เอก   
... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๑๔๑]   อารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๔๒]     อารมฺมณปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ    
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...  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ นกมฺเม ตีณิ   
นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   ฯ  อารมฺมณมูลก  ยถา  เหตุมูลก   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๔๓]  อธิปติปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอนนฺตเร  ป ฺจ   
นสมนนฺตเร     ป ฺจ     นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ   
นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก    นว   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๔๔]   อธิปติปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  นปุเรชาเต   
ตีณิ    ...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   
นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยตฺุเต   ตีณิ  ฯ  อนนฺตรปจฺจยา  สมนนฺตรปจฺจยา   
ยถา อารมฺมณปจฺจยา เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
     [๑๔๕]  สหชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๔๖]    สหชาตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    ป ฺจ   
...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ    
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ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๔๗]  สหชาตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน   
ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   ฯ   ยถา   
เหตุมูลก ฯ   
     [๑๔๘]  อ ฺม ฺปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ เอก   
นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสสฺเย   
เอก    นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   
นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๔๙]    อ ฺม ฺปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนสิฺสเย   
เอก    นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   
นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๕๐]     อ ฺม ฺปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ    
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นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ ยถา เหตุมูลก ฯ   
     [๑๕๑]  นิสฺสยปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ   
นิสฺสยปจฺจยา  ...  ยถา  สหชาตมูลก  ฯ  อุปนิสฺสยปจฺจยา  ...  ยถา   
อารมฺมณมูลก ฯ   
     [๑๕๒]   ปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก ฯ   
     [๑๕๓]     ปุเรชาตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ ฯ ยถา เหตุมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๕๔]   อาเสวนปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๕๕] อาเสวนปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ... นปุเรชาเต   
ตีณิ     นปจฺฉาชาเต     ตีณิ     นกมฺเม    ตีณิ    นวิปาเก    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ ยถา เหตุมูลก ฯ   
     [๑๕๖]   กมฺมปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นวิปาเก   นว  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก    
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นฌาเน    เอก    นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๕๗]     กมฺมปจฺจยา     เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    ป ฺจ   
...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นวิปาเก   นว   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๕๘]   กมฺมปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา   
ตีณิ    ...    นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   
ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ ยถา เหตุมูลก ฯ   
     [๑๕๙]   วิปากปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก   
นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   
นอาเสวเน   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๖๐]  วิปากปจฺจยา  เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ... อธิปติยา   
เอก    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   
นอุปนิสฺสเย     เอก    นปุเรชาเต    เอก    นปจฺฉาชาเต    เอก   
นอาเสวเน   เอก   นสมฺปยตฺุเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
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     [๑๖๑]   วิปากปจฺจยา   เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา   
เอก   ...  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๖๒]  วิปากปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาเต   เอก   ...   นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๖๓]  วิปากปจฺจยา  เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา     อนนฺตรปจฺจยา     สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา   
อ ฺม ฺปจฺจยา     นิสสฺยปจฺจยา    อุปนิสฺสยปจฺจยา    ปุเรชาตปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา   อาหารปจฺจยา   อินฺทฺริยปจฺจยา   ฌานปจฺจยา  มคฺคปจฺจยา   
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อตฺถิปจฺจยา     นตฺถิปจฺจยา   
วิคตปจฺจยา     อวิคตปจฺจยา     นปจฺฉาชาเต    เอก   
... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๑๖๔]  อาหารปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  นว  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน    เอก    นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๖๕]    อาหารปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    ป ฺจ  
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...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๖๖]   อาหารปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา   
ตีณิ   ...   นปเุรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ   
นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  เหตุมูลก   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๖๗]  อินฺทฺริยปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก   
นฌาเน    เอก    นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๖๘]   อินฺทฺริยปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๖๙]  อินฺทฺริยปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา    
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นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ   
นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  เหตุมูลก   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๗๐]   ฌานปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นมคฺเค   เอก   
นสมฺปยุตฺเต     ป ฺจ     นวิปฺปยุตฺเต     ตีณิ     โนนตฺถิยา    ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๗๑]     ฌานปจฺจยา     เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    ป ฺจ   
...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๗๒]   ฌานปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา   
ตีณิ   ...   นปเุรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ   
นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  เหตุมูลก   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๗๓]   มคฺคปจฺจยา   นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ    
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ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๗๔]  มคฺคปจฺจยา  เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ... นอธิปติยา   
นว    นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร   ป ฺจ   นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๗๕]   มคฺคปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา   
ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม   
ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   ฯ   ยถา  เหตุมูลก  เอว   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๗๖]   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๗๗]     สมฺปยุตฺตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ นกมฺเม ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ ยถา เหตุมูลก ฯ   
     [๑๗๘]  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   อนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ   นอ ฺม ฺเ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 67 

ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   ป ฺจ   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นฌาเน   เอก   
นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๗๙]    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   
...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   ป ฺจ   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๘๐]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ นอาเสวเน   
ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๑๘๑]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  ...  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๑๘๒]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา     อนนฺตรปจฺจยา     สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา   
อ ฺม ฺปจฺจยา     นิสสฺยปจฺจยา    อุปนิสฺสยปจฺจยา    ปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   ...   นอาเสวเน   ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ ฯ   
     [๑๘๓] วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวน-  
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ปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา   อาหารปจฺจยา   อวิคตปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ ... นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๑๘๔]  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๑๘๕]  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา  อาหารปจฺจยา  อวิคตปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต   
เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๑๘๖]   อตฺถิปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๘๗]     อตฺถิปจฺจยา     เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    ป ฺจ   
...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๘๘]   อตฺถิปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา   
ตีณิ   ...   นปเุรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ    
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นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  เหตุมูลก   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๘๙]   นตฺถิปจฺจยา   ...  วิคตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...   
นอธิปติยา   ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ 
นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก  นวิปฺปยตฺุเต   
ตีณิ ฯ ยถา อารมฺมณมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๙๐]   อวิคตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๙๑]     อวิคตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    ป ฺจ   
...  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  ป ฺจ  นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ   โนนตฺถิยา   ป ฺจ   โนวิคเต   ป ฺจ   ฯ   ยถา   
เหตุมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อนุโลมปจฺจนียคณนา นิฏ ิตา ฯ    
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     [๑๙๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร   
เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ   เทฺว  นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสฺสเย   
เทฺว   ปุเรชาเต  เทฺว  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม  เทฺว  วิปาเก  เอก   
อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
เทฺว   วิปฺปยตฺุเต   เทฺว   อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว  วิคเต  เทฺว   
อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๑๙๓]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...   
อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๙๔]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา     นอ ฺม ฺปจฺจยา    สหชาเต   
เอก  ...  นิสสฺเย  เอก  กมเฺม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร เอก   
อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต   
เอก (สพฺพตฺถ เอก) ฯ   
     [๑๙๕]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  นอาเสวนปจฺจยา     ฯ   
ยาวาเสวนา     สพฺพ     สทิส     ฯ    นกมฺเม    คณิเต    ป ฺจ   
ป ฺหา  โหนฺติ  ฯ  ...  นกมฺมปจฺจยา  สหชาเต เอก ... นิสฺสเย เอก    
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อาหาเร เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๙๖]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา     นปจฺฉาชาตปจฺจยา     นอาเสวนปจฺจยา   
นกมฺมปจฺจยา    นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา    สหชาเต    เอก   
... นิสฺสเย เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๙๗]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา     นปจฺฉาชาตปจฺจยา     นอาเสวนปจฺจยา   
นกมฺมปจฺจยา     นวิปากปจฺจยา     นอาหารปจฺจยา    นอินฺทฺริยปจฺจยา   
นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมปฺยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   สหชาเต   เอก  ...  นิสฺสเย  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๙๘]   นอารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  ป ฺจ  ...  อธิปติยา  ป ฺจ   
สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   ป ฺจ   กมฺเม   ป ฺจ   
วิปาเก    เอก   อาหาเร   ป ฺจ   อินฺทฺริเย   ป ฺจ   ฌาเน   ป ฺจ   
มคฺเค ป ฺจ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๙๙]   นอารมฺมณปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...   
อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก    
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อวิคเต เอก ฯ ยถา นเหตุมูลก ฯ   
     [๒๐๐]  นอธิปติปจฺจยา  เหตุยา  นว ... อารมฺมเณ ตีณิ อนนฺตเร   
ตีณิ    สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   
นว   อุปนิสสฺเย   ตีณิ   ปเุรชาเต   ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  นว   
วิปาเก   เอก  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค  นว   
สมฺปยุตฺเต    ตีณิ    วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
     [๒๐๑]  นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร   
เทฺว   สมนนตฺเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว  อ ฺม ฺเ  เทฺว  นิสฺสเย   
เทฺว  อุปนิสฺสเย  เทฺว  ปุเรชาเต  เทฺว  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม เทฺว   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค   
เอก   สมฺปยตฺุเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เทฺว   อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา   
เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๒๐๒]  นอธิปติปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต   
เอก   ...   อ ฺม ฺเ   เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก   
เอก   อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๐๓]    นอนนฺตรปจฺจยา    ...    นสมนนฺตรปจฺจยา    ...   
นอ ฺม ฺปจฺจยา  ...  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  เหตุยา  ป ฺจ  ... อธิปติยา   
ป ฺจ   สหชาเต   ป ฺจ  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  ป ฺจ  กมฺเม  ป ฺจ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 73 

วิปาเก    เอก   อาหาเร   ป ฺจ   อินฺทฺริเย   ป ฺจ   ฌาเน   ป ฺจ   
มคฺเค ป ฺจ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๒๐๔]   นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...   
อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๐๕]   นปุเรชาตปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน  ตีณิ   
กมฺเม   สตฺต   วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน   
สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   
สตฺต นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๒๐๖]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   
...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทฺว   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค   
เอก  สมฺปยุตฺเต  เทฺว  วิปปฺยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว   
วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๒๐๗]  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สห- 
ชาเต   เอก   ...   อ ฺม ฺเ   เอก  นิสสฺเย  เอก  กมเฺม  เอก  วิปาเก    
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เอก   อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๐๘]   นปจฺฉาชาตปจฺจยา  เหตุยา  นว  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    นว   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   นว   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   
อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม  นว  วิปาเก  เอก  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย   
นว   ฌาเน   นว   มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต  นว   
อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
     [๒๐๙]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   
...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว  นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  ปุเรชาเต  เทฺว อาเสวเน เทฺว   
กมฺเม   เทฺว   วิปาเก  เอก  อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน        
เทฺว   มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต  เทฺว  วิปฺปยุตฺเต  เทฺว  อตฺถิยา  เทฺว   
นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว   
     [๒๑๐]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก   
วิปาเก  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก วิปฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๑๑]   นอาเสวนปจฺจยา   เหตุยา  นว  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    นว   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   นว   
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อ ฺม ฺเ   ตีณิ  นิสฺสเย  นว  อุปนสิฺสเย  ตีณิ  ปุเรชาเต  ตีณิ  กมฺเม   
นว   วิปาเก  เอก  อาหาเร  นว  อินฺทรฺิเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค   
นว   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   นว   อตฺถิยา  นว  นตฺถิยา  ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
     [๒๑๒]    นอาเสวนปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   
...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  ปุเรชาเต  เทฺว  กมฺเม  เทฺว   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค   
เอก   สมฺปยตฺุเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เทฺว   อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา   
เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๒๑๓]    นอาเสวนปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก   
วิปาเก  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก วิปฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๑๔]   นกมฺมปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ   ...   อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   
อาเสวเน   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ    สมฺปยตฺุเต    ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถยิา   
ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
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     [๒๑๕]  นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร   
เอก   สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   เอก  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย   
เอก   อุปนิสสฺเย   เอก  ปุเรชาเต  เอก  อาเสวเน  เอก  อาหาเร   
เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  สมฺปยตฺุเต  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๑๖]   นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต   
เอก    ...   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   เอก   อาหาเร   เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๑๗]   นวิปากปจฺจยา   เหตุยา   นว   ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    นว   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   นว   
อ ฺม ฺเ  ตีณิ  นิสฺสเย  นว  อุปนิสสฺเย  ตีณิ  ปุเรชาเต ตีณิ อาเสวเน   
ตีณิ   กมฺเม   นว   อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค   
นว   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   นว   อตฺถิยา  นว  นตฺถิยา  ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
     [๒๑๘]  นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ... อนนฺตเร   
เทฺว   สมนนตฺเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว  อ ฺม ฺเ  เทฺว  นิสฺสเย   
เทฺว  อุปนิสฺสเย  เทฺว  ปุเรชาเต  เทฺว  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม เทฺว   
อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
เทฺว   วิปฺปยตฺุเต   เทฺว   อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว  วิคเต  เทฺว   
อวิคเต เทฺว ฯ    
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     [๒๑๙]  นวิปากปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต   
เอก   ...   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๒๐]  นอาหารปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...  อ ฺม ฺเ  เอก   
นิสฺสเย   เอก   กมฺเม  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต   
เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๒๑]  นอินฺทฺริยปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...  อ ฺม ฺเ  เอก   
นิสฺสเย   เอก   กมฺเม  เอก  อาหาเร  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต   
เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๒๒]   นฌานปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก เอก อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก   สมปฺยุตฺเต   เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา   
เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก   
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อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๒๓]  นมคฺคปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร   
เอก   สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   เอก  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย   
เอก  อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  อาเสวเน  เอก  กมฺเม เอก   
วิปาเก  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก สมฺปยุตฺเต   
เอก   วิปฺปยตฺุเต   เอก   อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๒๔]   นมคฺคปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต   
เอก  ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก วิปาเก เอก   
อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก อตฺถิยา   
เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๒๕]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  ป ฺจ  ...  อธิปติยา  ป ฺจ   
สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   ป ฺจ   กมฺเม   ป ฺจ   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  ป ฺจ  อินฺทฺริเย  ป ฺจ  ฌาเน  ป ฺจ  มคฺเค   
ป ฺจ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๒๒๖]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...   
อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๒๗]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   
กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน   
ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา   ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   



     [๒๒๘]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว    
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...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทฺว   
อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต๓   
เทฺว อตฺถิยา เทฺว นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๒๒๙]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก   
อาหาเร เอก อินฺทฺริเย เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๒๓๐]  โนนตฺถิปจฺจยา  ...  โนวิคตปจฺจยา  เหตุยา  ป ฺจ ...   
อธิปติยา   ป ฺจ   สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เอก  นิสฺสเย  ป ฺจ   
กมฺเม   ป ฺจ   วิปาเก  เอก  อาหาเร  ป ฺจ  อินฺทฺริเย  ป ฺจ  ฌาเน   
ป ฺจ    มคฺเค   ป ฺจ   วิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   ป ฺจ   อวิคเต   
ป ฺจ ฯ   
     [๒๓๑]   โนวิคตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   สหชาเต   เอก  ...   
อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๓๒]     โนวิคตปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...   นิสฺสเย   เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก   
อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก อตฺถิยา    
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เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๓๓]  โนวิคตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...   นิสฺสเย   เอก   อาหาเร   เอก   อตฺถิยา   
เอก อวิคเต ฯ   
     [๒๓๔]  โนวิคตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา    สหชาเต   เอก   ...   นิสฺสเย   
เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๓๕]  โนวิคตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา     นอาหารปจฺจยา     นอินฺทฺริยปจฺจยา    นฌานปจฺจยา   
นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยตฺุตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา   
สหชาเต เอก ... นิสฺสเย เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       ปฏิจฺจวาโร นฏิ ิโต ฯ   
           สหชาตวาโร   
     [๒๓๖]  กุสล  ธมฺม  สหชาโต  กสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ    สหชาตา    ตโย    ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   
สหชาโต   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ  สหชาตา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
กุสล   ธมฺม   สหชาโต   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา   
กุสเล   ขนฺเธ   สหชาต  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  กุสล  ธมฺม  สหชาโต   
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กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา  กุสล   
เอก   ขนฺธ   สหชาตา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป  ตโย   
ขนฺเธ   สหชาโต   เอโก   ขนฺโธ  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
สหชาตา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๒๓๗]   อกุสล   ธมฺม   สหชาโต   อกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   อกุสล  เอก  ขนฺธ  สหชาตา  ตโย  ขนธฺา  ตโย  ขนฺเธ   
สหชาโต   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ  สหชาตา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
อกุสล   ธมฺม   สหชาโต   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา   
อกุสเล  ขนฺเธ  สหชาต  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  อกุสล  ธมฺม  สหชาโต   
อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา  อกุสล   
เอก   ขนฺธ   สหชาตา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป  ตโย   
ขนฺเธ    สหชาโต    เอโก    ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   
ขนฺเธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๒๓๘]   อพฺยากต  ธมฺม  สหชาโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา    วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   สหชาตา   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย  ขนฺเธ  สหชาโต  เอโก   
ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ  สหชาตา  เทฺว  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
สหชาตา   ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูป  ตโย  ขนฺเธ  สหชาโต   
เอโก   ขนฺโธ  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  สหชาตา  เทฺว  ขนฺธา    
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กฏตฺตา   จ   รูป   ขนฺเธ   สหชาต   วตฺถุ   วตฺถุ  สหชาตา  ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   สหชาตา   ตโย   มหาภูตา  ตโย  มหาภูเต  สหชาต   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต  สหชาตา  เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
สหชาต จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๒๓๙]    กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   สหชาโต   อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   
สหชาต    จิตฺตสมุฏาน    รูป    ฯ   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
สหชาโต    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา   อกุสเล   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ สหชาต จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     ยถา ปฏิจฺจวาเร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๔๐]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   ตีณิ  ...  อธิปติยา  นว   
อนนฺตเร    ตีณิ    สมนนฺตเร    ตีณิ    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   นว   อุปนสิฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
ตีณิ   กมฺเม   นว   วิปาเก   เอก   อาหาเร   นว   อินทฺฺริเย  นว   
ฌาเน    นว    มคฺเค    นว    สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   นว   
อตฺถิยา นว นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
         อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     ยถา ปฏิจฺจวารคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
     [๒๔๑]   อกุสล   ธมฺม   สหชาโต   อกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ   สหชาโต    
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วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๒๔๒]   อพฺยากต  ธมฺม  สหชาโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    อเหตุก   วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   
สหชาตา    ตโย    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป   ตโย   ขนฺเธ   
สหชาโต   เอโก  ขนฺโธ  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  สหชาตา   
เทฺว  ขนฺธา     จิตฺตสมุฏาน ฺจ     รูป     อเหตุกปฏสินฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากต   เอก   ขนธฺ  สหชาตา  ตโย  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รปู   
ตโย   ขนฺเธ  สหชาโต  เอโก  ขนฺโธ  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
สหชาตา   เทฺว   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รปู   ขนฺเธ  สหชาต  วตฺถุ   
วตฺถุ   สหชาตา   ขนฺธา   เอก   มหาภูต   สหชาตา  ตโย  มหาภูตา   
ตโย   มหาภูเต   สหชาต   เอก   มหาภูต  เทฺว  มหาภูเต  สหชาตา   
เทฺว     มหาภูตา     มหาภูเต     สหชาต     จิตฺตสมุฏาน    รูป   
กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...   
อส ฺสตฺตาน    เอก   มหาภูต   สหชาตา   ตโย   มหาภูตา   ฯเปฯ   
มหาภูเต สหชาต กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     ยถา ปฏิจฺจวาเร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๔๓]  นเหตุยา  เทฺว  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอธิปติยา นว   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย     ป ฺจ     นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต    นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 84 

นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๒๔๔]   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอธิปติยา  นว   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน   
นว     นกมฺเม     ตีณิ     นวิปาเก    นว    นสมฺปยตฺุเต    ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๒๔๕]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ  เทฺว  ...  อนนฺตเร  เทฺว   
สมนนฺตเร    เทฺว    สหชาเต    เทฺว   อ ฺม ฺเ   เทฺว   นิสฺสเย   
เทฺว   อุปนิสสฺเย   เทฺว   ปเุรชาเต   เทฺว  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม   
เทฺว   วิปาเก   เอก   อาหาเร  เทฺว  อินฺทรฺิเย  เทฺว  ฌาเน  เทฺว   
มคฺเค   เอก   สมฺปยุตฺเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เทฺว   อตฺถิยา  เทฺว   
นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       สหชาตวาโร นิฏ ิโต ฯ   
    ปฏิจฺจตฺถ นาม สหชาตตฺถ สหชาตตฺถ นาม ปฏิจฺจตฺถ ฯ    
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           ปจฺจยวาโร   
     [๒๔๖]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   เอโก  ขนฺโธ  เทวฺ  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  กุสล   
ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   กุสเล   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป  ฯ  กุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโลT   
จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   เหตุปจฺจยา   กุสล   เอก   
ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู   ตโย  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา   
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๒๔๗]   อกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   อกุสล   เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
อกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา   
อกุสเล   ขนฺเธ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา   
อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา  อกุสล   
เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ    
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     [๒๔๘]   อพฺยากต   ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ  ปจฺจยา  เอโก   
ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูป   ตโย   ขนฺเธ  ปจฺจยา   
เอโก   ขนฺโธ   กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา   
กฏตฺตา   จ   รูป   ขนฺเธ   ปจฺจยา   วตฺถุ   วตฺถุ   ปจฺจยา  ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ตโย   มหาภูตา   ตโย  มหาภูเต  ปจฺจยา   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   ปจฺจยา  เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปจฺจยา     จิตฺตสมุฏาน     รูป    กฏตฺตารูป    อุปาทารูป    วตฺถุ   
ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม   
ปจฺจยา    กุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   
กุสลา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   อกุสลา   ขนฺธา   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม   
ปจฺจยา   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา   
วตฺถุ    ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา   มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา     วตฺถุ     ปจฺจยา    อกุสลา    ขนฺธา   
มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ    
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     [๒๔๙]   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  กุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา    กุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ กุสล ฺจ อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   กุสเล   
ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  กุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  กุสเล  ขนฺเธ  จ   
มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๒๕๐]   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  ธมฺโม         
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺธา   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   ฯ  อกุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา   
อกุสเล   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ   
อกุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา   อกุสล  เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เอโก    
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ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา  เทฺว  ขนธฺา  อกุสเล   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๒๕๑]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  ตโย   
ขนฺเธ ปจฺจยา เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๒๕๒]   อกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนฺธา  ตโย   
ขนฺเธ  ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
อพฺยากต     ธมฺม     ปจฺจยา     อพฺยากโต     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา   วิปากาพฺยากต   กิรยิาพฺยากต   เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปจฺจยา   เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ  ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนธฺา   วตฺถุ   ปจฺจยา   ขนฺธา  จกฺขายตน   
ปจฺจยา  จกฺขุวิ ฺาณ  โสตายตน     ปจฺจยา     โสตวิ ฺาณ   
ฆานายตน  ปจฺจยา  ฆานวิ ฺาณ  ชิวฺหายตน     ปจฺจยา   
ชิวฺหาวิ ฺาณ    กายายตน    ปจฺจยา    กายวิ ฺาณ   วตฺถุ   ปจฺจยา   
วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ฯ   
     [๒๕๓]   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา    วตฺถุ    ปจฺจยา    กสุลา   ขนฺธา   ฯ   อพฺยากต   
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ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา   วตฺถุ   
ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธา ฯ   
     [๒๕๔]   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  กุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ     อารมฺมณปจฺจยา     กุสล    เอก    ขนฺธ ฺจ    วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๒๕๕]   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     อารมฺมณปจฺจยา    อกุสล    เอก    ขนฺธ ฺจ    วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๒๕๖]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อธิปติปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ   ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปจฺจยา    อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   อธิปติปจฺจยา   อกุสล   เอก   
ขนฺธ    ปจฺจยา    ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    อธิปติปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กิริยาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เอก   
มหาภูต   ปจฺจยา   ตโย   มหาภูตา   มหาภูเต  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน   
รูป    อุปาทารูป    วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   
ขนฺธา    ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อธิปติปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา   ฯ  ยถา  เหตุปจฺจย    
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เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๕๗]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อนนฺตรปจฺจยา   ...   สมนนฺตรปจฺจยา  ...  ฯ  ยถา  อารมฺมณปจฺจย   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๕๘]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
สหชาตปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ  ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปจฺจยา    ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     สหชาตปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กิรยิาพฺยากต    เอก   
ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   
เอก  มหาภูต  ปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...   
อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ฯเปฯ   มหาภูเต   ปจฺจยา   
กฏตฺตารูป    อุปาทารูป    จกฺขายตน   ปจฺจยา   จกฺขุวิ ฺาณ   ฯเปฯ   
กายายตน    ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ   วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา   
กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   สหชาตปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา  ฯ  ยถา   
เหตุปจฺจย เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๕๙]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา   เอก   ฯ   อกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    เอก   ฯ   อพฺยากต   ธมมฺ   ปจฺจยา   
อพฺยากโต     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    
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กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนธฺา   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   วิปากาพฺยากต  เอก   
ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนธฺา  วตฺถุ  จ  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา   
เทฺว   ขนฺธา   วตฺถุ  จ  ขนฺเธ  ปจฺจยา  วตฺถุ  วตฺถุ  ปจฺจยา  ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ตโย   มหาภูตา   ฯเปฯ   เทฺว  มหาภูเต   
ปจฺจยา  เทฺว มหาภูตา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...   
อส ฺสตฺตาน    เอก    มหาภูต   ปจฺจยา   ตโย   มหาภูตา   ฯเปฯ   
เทฺว    มหาภูเต    ปจฺจยา   เทฺว   มหาภูตา   จกฺขายตน   ปจฺจยา   
จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน    ปจฺจยา    กายวิ ฺาณ    วตฺถุ   
ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม   
ปจฺจยา   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   วตฺถุ  ปจฺจยา   
กุสลา ขนฺธา ฯ ยถา อารมฺมณปจฺจย เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๖๐]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นิสฺสยปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนฺธา  ฯ  ยถา   
สหชาตปจฺจย เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๖๑]  กุสล  ธมฺม ปจฺจยา กุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ อุปนิสฺสย- 
ปจฺจยา  กุสล เอก ขนฺธ ปจฺจยา ฯ อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๒๖๒]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
ปุเรชาตปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ   
เทฺว   ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  วตฺถุ  ปุเรชาตปจฺจยา  ฯ  อกุสล    
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ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   ปุเรชาตปจฺจยา  อกุสล   
เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ  เทฺว  ขนเฺธ  ปจฺจยา   
เทฺว   ขนฺธา   วตฺถุ   ปุเรชาตปจฺจยา   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา   
อพฺยากโต     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    ปุเรชาตปจฺจยา    วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนธฺา   วตฺถุ   ปเุรชาตปจฺจยา   จกฺขายตน   
ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน   ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ   
วตฺถุ    ปจฺจยา    วิปากาพฺยากตา    กริยิาพฺยากตา    ขนฺธา   วตฺถุ   
ปุเรชาตปจฺจยา    ฯ    อพฺยากต    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    ปุเรชาตปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา   วตฺถุ   
ปุเรชาตปจฺจยา    ฯ    อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อกสุโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   ปุเรชาตปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   อกุสลา   ขนฺธา   วตฺถุ   
ปุเรชาตปจฺจยา   ฯ   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   ปจฺจยา   กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   ปุเรชาตปจฺจยา   กสุล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว    ขนฺธา   วตฺถุ   ปุเรชาตปจฺจยา   ฯ   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   ปุเรชาตปจฺจยา  อกุสล   
เอก    ขนฺธ ฺจ    วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   
ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา ฯ   
     [๒๖๓]  กุสล  ธมฺม ปจฺจยา กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อาเสวน-  
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ปจฺจยา  กุสล    เอก    ขนฺธ    ปจฺจยา    ฯเปฯ   อกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา   
อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   อาเสวนปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   
ปจฺจยา    ฯเปฯ    อพฺยากต    ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อาเสวนปจฺจยา    กิริยาพฺยากต    เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปจฺจยา   เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   วตฺถุ   ปจฺจยา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา  ฯ   
อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  อาเสวนปจฺจยา   
วตฺถุ   ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อาเสวนปจฺจยา  วตฺถุ  ปจฺจยา  อกุสลา  ขนฺธา  ฯ   
กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา   ฯเปฯ  อกสุล ฺจ  อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อาเสวนปจฺจยา  อกุสล   
เอก ขนฺธ ฺจ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา ฯเปฯ   
     [๒๖๔]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
กมฺมปจฺจยา  กุสล  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตีณิ  ฯ  อกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   กมฺมปจฺจยา   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม   
ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   กมฺมปจฺจยา   วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต    เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ฯเปฯ   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   เอก   
มหาภูต     ปจฺจยา     ฯเปฯ     อส ฺสตฺตาน     เอก    มหาภูต   
ปจฺจยา   ฯเปฯ   มหาภูเต  ปจฺจยา  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  จกฺขายตน   
ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน   ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ    
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วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา  ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต   
ธมฺม    ปจฺจยา    กุสโล    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   กมฺมปจฺจยา   วตฺถุ   
ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   กมฺมปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   อกุสลา  ขนฺธา  ฯ  กสุล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    กมฺมปจฺจยา    ฯเปฯ    อกุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
ปจฺจยา   อกุสโล   จ   อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  กมฺมปจฺจยา   
อกุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ฯเปฯ   อกุสเล  ขนฺเธ   
จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๒๖๕]   อพฺยากต   ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
วิปากปจฺจยา     วิปากาพฺยากต    เอก    ขนฺธ    ปจฺจยา    ฯเปฯ   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ฯเปฯ   จกฺขายตน  ปจฺจยา   
จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน    ปจฺจยา    กายวิ ฺาณ    วตฺถุ   
ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา ขนฺธา ฯ   
     [๒๖๖]  กุสล  ธมฺม  ปจฺจยา กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ อาหารปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ   ฯ   อกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
อาหารปจฺจยา   ฯเปฯ   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   ฯเปฯ   อาหารสมุฏาน  เอก   
มหาภูต     ฯเปฯ     จกฺขายตน    ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ   
กายายตน    ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ   วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา    
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กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ฯ ปริปุณฺณ ฯ   
     [๒๖๗]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อินฺทฺริยปจฺจยา   ฯเปฯ   อส ฺสตฺตาน   เอก  มหาภูต  ปจฺจยา  ฯเปฯ   
จกฺขายตน  ปจฺจยา  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  กายายตน   
ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ   วตฺถุ   ปจฺจยา  วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา   
ขนฺธา อินฺทฺริยปจฺจยา ฯ ยถา กมฺมปจฺจยา เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๖๘]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
ฌานปจฺจยา    มคฺคปจฺจยา    ฯ    ฌานปจฺจยาป    มคฺคปจฺจยาป   ฯ   
ยถา เหตุปจฺจยา เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๖๙]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
สมฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๒๗๐]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ   
เทฺว   ขนฺเธ   ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ฯ  กุสล   
ธมฺม    ปจฺจยา    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
กุสเล   ขนฺเธ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ขนฺเธ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ฯ   
กุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  กุสล  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย ขนฺธา จิตฺต- 
สมุฏาน ฺจ  รูป     ฯเปฯ     เทฺว     ขนฺเธ     ปจฺจยา     เทฺว     ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ขนฺธา   วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   จิตฺต-  
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สมุฏาน  รปู   ขนฺเธ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ    อกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา   
วตฺถุ    วิปฺปยตฺุตปจฺจยา    ฯ    อกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  วิปฺปยตฺุตปจฺจยา  อกุสเล  ขนฺเธ  ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน   
รูป     ขนฺเธ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ฯ    อกุสล    ธมมฺ    ปจฺจยา   
อกุสโล    จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
อกุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป   
ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนธฺา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป   
ขนฺธา     วตฺถุ     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    จิตฺตสมุฏาน    รูป    ขนฺเธ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กริิยาพฺยากต    เอก   
ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู   ฯเปฯ  เทวฺ   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนธฺา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู  ขนฺธา  วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     จิตฺตสมุฏาน     รปู    ขนฺเธ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   
กฏตฺตา   จ  รูป  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  กฏตฺตา   
จ    รูป    ขนธฺา    วตฺถุ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    กฏตฺตารูป   ขนฺเธ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ขนฺเธ   ปจฺจยา  วตฺถุ  วตฺถุ  ปจฺจยา  ขนฺธา  ขนฺธา   
วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   วตฺถุ   ขนฺเธ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เอก  มหา-  
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ภูต  ปจฺจยา   ฯเปฯ   มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป  กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป  ขนฺเธ     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     จกฺขายตน     ปจฺจยา   
จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน    ปจฺจยา    กายวิ ฺาณ    วตฺถุ   
ปจฺจยา  วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา     ขนฺธา     วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ฯ    อพฺยากต    ธมมฺ   ปจฺจยา   กุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   กุสลา   ขนฺธา   วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ฯ    อพฺยากต   ธมมฺ   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   อกุสลา   ขนฺธา   วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  จ  อพฺยากโต   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   กุสลา   
ขนฺธา    มหาภูเต    ปจฺจยา    จิตฺตสมุฏาน    รูป   ขนฺธา   วตฺถุ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    จิตฺตสมุฏาน    รปู   ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   
อพฺยากต    ธมฺม    ปจฺจยา   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    วตฺถุ    ปจฺจยา    อกุสลา    ขนธฺา   
มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รปู  ขนฺธา  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน     รูป     ขนฺเธ     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ฯ    กุสล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ ฺจ    วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   
ขนฺเธ   จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา    เทฺว    ขนฺธา    วตฺถุ    วิปฺปยตฺุตปจฺจยา    ฯ   กุสล ฺจ    
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อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
กุสเล     ขนฺเธ    จ    มหาภูเต    จ    ปจฺจยา    จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ฯ  กุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา   
กุสโล    จ    อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
กุสล   เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว   ขนฺธา   กุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน   
รูป    ขนฺธา    วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ขนฺเธ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ  ปจฺจยา  อกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   วิปฺปยตฺุตปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว    ขนฺธา   วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปจฺจยา    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
อกุสเล   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ขนฺเธ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ  ปจฺจยา  อกุสโล   
จ    อพฺยากโต    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อกุสล   
เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ   
จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   อกสุเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต   
จ    ปจฺจยา    จิตฺตสมุฏาน   รูป   ขนธฺา   วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ    
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     [๒๗๑]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อตฺถิปจฺจยา    ฯเปฯ    อตฺถิปจฺจยา   สหชาตปจฺจยสทิส   กาตพฺพ   ฯ   
นตฺถิปจฺจยา    วิคตปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยสทิส    ฯ    อวิคตปจฺจยา   
สหชาตปจฺจยสทิส ฯ   
     [๒๗๒]    เหตุยา    สตฺตรส    อารมฺมเณ    สตฺต   อธิปติยา   
สตฺตรส    อนนฺตเร    สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   สตฺตรส   
อ ฺม ฺเ   สตฺต   นิสฺสเย   สตฺตรส   อุปนิสฺสเย   สตฺต   ปุเรชาเต   
สตฺต   อาเสวเน   สตฺต   กมฺเม   สตฺตรส   วิปาเก  เอก  อาหาเร   
สตฺตรส    อินฺทฺริเย    สตฺตรส    ฌาเน   สตฺตรส   มคฺเค   สตฺตรส   
สมฺปยุตฺเต   สตฺต   วิปฺปยตฺุเต   สตฺตรส   อตฺถิยา   สตฺตรส   นตฺถิยา   
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๒๗๓]    เหตุปจฺจยา    อารมฺมเณ    สตฺต   ...   อธิปติยา   
สตฺตรส   อนนฺตเร   สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  สตฺตรส  ฯเปฯ   
อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๒๗๔]   เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติยา  สตฺต  (สพฺพตฺถ   
สตฺต) ... วิปาเก เอก อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๒๗๕]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา    สหชาตปจฺจยา       อ ฺม ฺปจฺจยา   
นิสฺสยปจฺจยา     อุปนิสฺสยปจฺจยา    ปุเรชาตปจฺจยา    อาเสวนปจฺจยา   
กมฺเม สตฺต ... อาหาเร สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
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     [๒๗๖] เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๒๗๗]     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา     ปุเรชาตปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหาเร เอก ... อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๗๘]     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา     ปุเรชาตปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคเต เอก ฯ   
           เหตุมูลก ฯ   
     [๒๗๙]  อารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต ... อธิปติยา สตฺต ฯเปฯ       
อารมฺมณมูลก ยถา เหตุมลูก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๘๐]  อธิปติปจฺจยา  เหตุยา  สตฺตรส  ฯ  อนนฺตรปจฺจยา  ...   
สมนนฺตรปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ฯ  สหชาตปจฺจยา  ... อ ฺม ฺปจฺจยา   
นิสฺสยปจฺจยา   อุปนิสฺสยปจฺจยา   ปุเรชาตปจฺจยา  ...  อาเสวนปจฺจยา   
เหตุยา   สตฺต   ...   อารมฺมเณ   สตฺต   อธิปติยา  สตฺต  อนนฺตเร   
สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   สตฺต  อ ฺม ฺเ  สตฺต  นิสฺสเย   
สตฺต   อุปนสิฺสเย   สตฺต   ปุเรชาเต   สตฺต   กมฺเม  สตฺต  อาหาเร   
สตฺต   อินฺทฺรเิย   สตฺต   ฌาเน  สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยุตฺเต  สตฺต   
วิปฺปยุตฺเต    สตฺต   อตฺถิยา   สตฺต   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๒๘๑] กมฺมปจฺจยา ... วิปากปจฺจยา เหตุยา เอก ... อารมฺมเณ   
เอก  อธิปติยา  เอก  อนนฺตเร  เอก  สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต เอก    
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อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   เอก  อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก   
กมฺเม   เอก   อาหาเร   เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  มคฺเค   
เอก   สมฺปยตฺุเต   เอก   วิปฺปยุตฺเต   เอก   อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา   
เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๒๘๒]    อาหารปจฺจยา    ...   อินฺทฺริยปจฺจยา   ฌานปจฺจยา   
มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     อตฺถิปจฺจยา   
นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา ... อวิคตปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส ... อารมฺมเณ   
สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
         ปจฺจยวาเร อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๒๘๓]   อกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ    ปจฺจยา   
วิจิกิจฺฉาสหคโต   อุทฺธจฺจสหคโต   โมโห   ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย   
ขนฺธา   กฏตฺตา   จ  รูป  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา   
กฏตฺตา   จ   รูป  ขนฺเธ  ปจฺจยา  วตฺถุ  วตฺถุ  ปจฺจยา  ขนฺธา  เอก   
มหาภูต  ปจฺจยา  ตโย  มหาภูตา  ฯเปฯ  มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน   
รูป   กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...    
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อุตุสมุฏาน    ...   อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ตโย   
มหาภูตา   ฯเปฯ  มหาภูเต  ปจฺจยา  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  จกฺขายตน   
ปจฺจยา   จกฺขุวิ ฺาณ   ฯเปฯ   กายายตน  ปจฺจยา  กายวิ ฺาณ  วตฺถุ   
ปจฺจยา   อเหตุกวิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต   
ธมฺม    ปจฺจยา    อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   วตฺถุ   
ปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคโต    อุทฺธจฺจสหคโต    โมโห   ฯ   อกสุล ฺจ   
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยา   
วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ    จ    วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๒๘๔]   กุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ   
นอารมฺมณปจฺจยา กุสเล ขนฺเธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     ยถา ปฏิจฺจวาเร นอารมฺมณปจฺจยา เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๘๕]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นอธิปติปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ  ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปจฺจยา   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ฯเปฯ   
อพฺยากต   ปริปุณฺณ   กาตพฺพ   พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...   
อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต ปจฺจยา ฯเปฯ จกฺขายตน   
ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน   ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ   
วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา  ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต   
ธมฺม    ปจฺจยา    กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นอธิปติปจฺจยา   วตฺถุ    
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ปจฺจยา    กุสลา    ขนฺธา   ฯเปฯ   ยถา   อนุโลเม   สหชาตปจฺจย   
เอว คเณตพฺพ ฯ   
     [๒๘๖]   กุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ   
นอนนฺตรปจฺจยา  ...  นสมนนฺตรปจฺจยา     นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาตปจฺจยา  ...  ฯ  ยถา  ปฏิจฺจวาเร  เอว   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๘๗]    กสุล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา    ...    นอาเสวนปจฺจยา    จกฺขายตน   ปจฺจยา   
จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ     นปจฺฉาชาตปจฺจยมฺป     นอาเสวนปจฺจยมฺป   
ปริปุณฺณ สตฺตรส ฯ ยถา อนุโลเม สหชาตปจฺจย เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๘๘]  กุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นกมมฺปจฺจยา   
กุสเล    ขนฺเธ    ปจฺจยา     กุสลา   เจตนา   ฯ   อกุสล   ธมฺม   
ปจฺจยา   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นกมฺมปจฺจยา   อกุสเล  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   อกุสลา   เจตนา   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา   กิริยาพฺยากเต   ขนฺเธ   ปจฺจยา   
กิริยาพฺยากตา เจตนา  พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...   
เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ฯเปฯ  มหาภูเต  ปจฺจยา  อุปาทารูป  วตฺถุ   
ปจฺจยา   กิริยาพฺยากตา   เจตนา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  กสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา  กสุลา  เจตนา  ฯ   
อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  นกมฺมปจฺจยา    
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วตฺถุ   ปจฺจยา   อกุสลา   เจตนา   ฯ   กสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ  ธมฺม   
ปจฺจยา   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา  กุสเล  ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   กุสลา   เจตนา   ฯ  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม   
ปจฺจยา   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นกมฺมปจฺจยา   อกุสเล  ขนฺเธ   
จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา อกุสลา เจตนา ฯ   
     [๒๘๙]    กุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นวิปากปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ  ฯ  อกุสล  ธมฺม   
ปจฺจยา    ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม   
อุปฺปชชฺติ   นวิปากปจฺจยา   กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย   
ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว   
ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    เอก    มหาภูต   ปจฺจยา   ตโย   
มหาภูตา   ฯเปฯ   มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน  รูป  อุปาทารูป   
พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  อส ฺสตฺตาน  เอก   
มหาภูต  ปจฺจยา  ตโย  มหาภูตา  ฯเปฯ  มหาภูเต  ปจฺจยา  กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป    วตฺถุ   ปจฺจยา   กริิยาพฺยากตา   ขนฺธา   ฯ   อพฺยากตภ   
ธมฺม    ปจฺจยา    กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นวิปากปจฺจยา   วตฺถุ   
ปจฺจยา กุสลา ขนฺธา ฯ วิปาก เปตฺวา สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๙๐]   อพฺยากต   ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
นอาหารปจฺจยา   ...  นอินฺทฺริยปจฺจยา  ...  นฌานปจฺจยา  จกฺขายตน   
ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน   ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ    
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นฌาเน   อิม   นานากรณ  ฯ  ...  นมคฺคปจฺจยา  จกฺขายตน  ปจฺจยา   
จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน    ปจฺจยา    กายวิ ฺาณ    วตฺถุ   
ปจฺจยา   อเหตุกวิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา  นมคฺเค  อิม   
นานากรณ  ฯ  อวเสส  ยถา  ปฏิจฺจวาเร  ปจฺจนีย เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โนนตฺถิปจฺจยา  ฯ   
กุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  โนวิคตปจฺจยา   
กุสเล   ขนฺเธ   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ  ยถา  ปฏิจฺจวาเร   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๙๑]    นเหตุยา   จตฺตาริ   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา   
สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต   
สตฺตรส   นอาเสวเน   สตฺตรส   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺตรส   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต     ป ฺจ     นวิปฺปยุตฺเต     ตีณิ     โนนตฺถิยา    ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๒๙๒]  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  เอก  ... นอธิปติยา จตฺตาริ   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก   นปุเรชาเต   เทฺว  นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ   
นกมฺเม   เอก   นวิปาเก  จตฺตาริ  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เทฺว    
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โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๒๙๓]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  (สพฺพตฺถ  เอก)  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๒๙๔]  นอารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอธิปติยา ป ฺจ   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนฺตเร     ป ฺจ     นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ  นปุเรชาเต  ป ฺจ  นปจฺฉาชาเต  ป ฺจ  นอาเสวเน   
ป ฺจ  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  ป ฺจ  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๒๙๕]    นอารมฺมณปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก   
... โนวิคเต เอก ฯ   
     [๒๙๖]  นอธิปติปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย  ป ฺจ  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺตรส นอาเสวเน   
สตฺตรส  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺตรส  นอาหาเร  เอก  นอินทฺฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๒๙๗]    นอธิปติปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอ ฺม ฺเ เอก นอุปนิสฺสเย    
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เอก   นปุเรชาเต   เทฺว  นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ   
นกมฺเม   เอก   นวิปาเก  จตฺตาริ  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เทฺว   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๒๙๘]     นอธิปติปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอนนฺตเร  เอก  (สพฺพตฺถ  เอก)  ฯ  นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๒๙๙]  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร  ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ   นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   
นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๐๐]    นปุเรชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว นกมฺเม   
เอก  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน เอก   
นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เทฺว  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต   เอก   ฯ  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณ-  
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ปจฺจยา  นอธิปติยา  เอก (สพฺพตฺถ เอก) ...  โนวิคเต  เอก ฯ   
     [๓๐๑]  นปจฺฉาชาตปจฺจยา ... นอาเสวนปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ   
...    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา   สตฺตรส   นอนนฺตเร   ป ฺจ   
นสมนนฺตเร   ป ฺจ   นอ ฺม ฺเ  ป ฺจ  นอุปนิสฺสเย  ป ฺจ  นปุเรชาเต   
สตฺต     นปจฺฉาชาเต     สตฺตรส     นกมฺเม     สตฺต    นวิปาเก   
สตฺตรส  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน  เอก นมคฺเค เอก   
นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๐๒]    นอาเสวนปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  จตฺตาริ  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เทฺว  นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ   
นกมฺเม   เอก   นวิปาเก  จตฺตาริ  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เทฺว   
โนนตฺถิยา   เอก   โนวิคเต  เอก  ฯ  นอาเสวนปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก  (สพฺพตฺถ  เอก)  ...  โนวิคเต   
เอก ฯ   
     [๓๐๓]   นกมฺมปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก    นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
นอาเสวเน   สตฺต  นวิปาเก  สตฺต  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ    
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โนนตฺถิยา   เอก   โนวิคเต   เอก   ฯ   นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมเณ เอก (สพฺพตฺถ เอก) ... โนวิคเต เอก ฯ   
     [๓๐๔]  นวิปากปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา     สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ   
นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ  นอุปนิสฺสเย  ป ฺจ  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต   
สตฺตรส    นอาเสวเน   สตฺตรส   นกมเฺม   สตฺต   นอาหาเร   เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๐๕]    นวิปากปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  จตฺตาริ  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เทฺว  นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ   
นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมเฺม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เทฺว   
...  โนนตฺถิยา  เอก  โนวิคเต  เอก  ฯ  นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอก (สพฺพตฺถ เอก) ... โนวิคเต เอก ฯ   
     [๓๐๖]   นอาหารปจฺจยา   นเหตุยา   เอก   (สพฺพตฺถ   เอก)   
...  โนวิคเต  เอก ฯ นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา เอก (สพฺพตฺถ เอก) ฯ   
นฌานปจฺจยา   นเหตุยา   เอก   (สพฺพตฺถ   เอก)   ฯ  นมคฺคปจฺจยา   
นเหตุยา เอก (สพฺพตฺถ เอก) ฯ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
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     [๓๐๗]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ... นอารมฺมเณ เอก   
นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก    นอุปนิสฺสเย    เอก   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๓๐๘]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย    เอก    นปุเรชาเต    เทฺว    นปจฺฉาชาเต   
เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เทฺว นอาหาเร เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา   เอก   โนวิคเต  เอก  ฯ  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก   (สพฺพตฺถ  เอก)  โนนตฺถ-ิ 
ปจฺจยา  โนวิคตปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยสทิส  ฯ   
                           ปจฺจยวาเร ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
        [๓๐๙]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอธิปติยา สตฺตรส   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน   
สตฺตรส    นกมฺเม    สตฺต   นวิปาเก   สตฺตรส   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ    
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     [๓๑๐]    เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติยา    สตฺต   
...  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม   
สตฺต นวิปาเก สตฺต นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๓๑๑]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา    นิสฺสยปจฺจยา   
อุปนิสฺสยปจฺจยา   ปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
... นอาเสวเน สตฺต นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๑๒] เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต สตฺต ... นกมเฺม สตฺต นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๑๓]     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา     ปุเรชาตปจฺจยา   
อาเสวนปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา  อาหารปจฺจยา  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา   
มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     อตฺถิปจฺจยา   
นตฺถิปจฺจยา     วิคตปจฺจยา     อวิคตปจฺจยา    นปจฺฉาชาเต    สตฺต   
... นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๑๔]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๓๑๕]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา   
วิปากปจฺจยา    อาหารปจฺจยา    ฯเปฯ   อวิคตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต เอก ... นอเสวเน เอก ฯ   
     [๓๑๖]  อารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอธิปติยา สตฺต    
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นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต  นกมฺเม   
สตฺต นวิปาเก สตฺต นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๓๑๗]   อารมฺมณปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   นอธิปติยา  สตฺต  ...   
นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต   
นวิปาเก สตฺต นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ ยถา เหตุมูลก เอว คเณตพฺพ ฯ   
     [๓๑๘]  อธิปติปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอนนฺตเร  ป ฺจ   
นสมนนฺตเร     ป ฺจ     นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ   
นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺตรส  นอาเสวเน  สตฺตรส  นกมฺเม   
สตฺต    นวิปาเก    สตฺตรส   นสมฺปยตฺุเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา   ป ฺจ   โนวิคเต   ป ฺจ   ฯ   อธิปติปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   
สงฺขิตฺต    ฯ    อนนฺตรปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   สมนนตฺรปจฺจยา   ยถา   
อารมฺมณมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๓๑๙]  สหชาตปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา     สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ   
นอ ฺม ฺเ     ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   สตฺตรส   นอาเสวเน  สตฺตรส  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺตรส   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน  เอก  นมคฺเค   
เอก    นสมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๒๐]   สหชาตปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   ฯ    
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สงฺขิตฺต   ฯ   ...  นวิปาเก  สตฺตรส  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ    โนนตฺถิยา    ป ฺจ    โนวิคเต    ป ฺจ    ฯ   สหชาตปจฺจยา   
เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๒๑]   อ ฺม ฺปจฺจยา   นเหตุยา  จตฺตาริ  ...  นอารมฺมเณ   
เอก  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอุปนิสฺสเย   
เอก    นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต       
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน    เอก    นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๓๒๒]    อ ฺม ฺปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   เอก   
...  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอุปนิสฺสเย   
เอก  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม   
สตฺต    นวิปาเก    สตฺต    นสมฺปยุตฺเต    เอก   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา   เอก   โนวิคเต   เอก   ฯ  อ ฺม ฺปจฺจยา  เหตุปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๒๓]   นิสฺสยปจฺจยา   นเหตุยา   จตฺตาริ   ฯ   นิสฺสยปจฺจยา   
ยถา   สหชาตปจฺจยา   ฯ   อุปนิสฺสยปจฺจยา   นเหตุยา   จตฺตาริ   ฯ   
อุปฺปนิสฺสยปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๓๒๔]  ปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอธิปติยา สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก    
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สตฺต    นฌาเน    เอก    นมคฺเค   เอก   ฯเปฯ   ปุเรชาตปจฺจยา   
เหตุปจฺจยา ฯเปฯ   
     [๓๒๕]  อาเสวนปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอธิปติยา สตฺต   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๓๒๖]    อาเสวนปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    สตฺต   
...   นปุเรชาเต   ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺต นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๓๒๗]     อาเสวนปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา   สตฺต  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  อาเสวนปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  ฯเปฯ   
ปุเรชาตปจฺจยา    กมฺมปจฺจยา    อาหารปจฺจยา    ฯ    สงฺขิตฺต   ฯ   
... อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต ... นวิปาเก สตฺต ฯเปฯ   
     [๓๒๘]  กมฺมปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นอธิปติยา     สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ   
นอ ฺม ฺเ     ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต   
นปจฺฉาชาเต  สตฺตรส  นอาเสวเน  สตฺตรส  นวิปาเก สตฺตรส นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯA   
     [๓๒๙]  กมฺมปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
...    นวิปาเก    สตฺตรส   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ    
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โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๓๐]   วิปากปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก   
นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   
นอาเสวเน   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๓๓๑]     วิปากปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ    เอก   
...  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   
นอาเสวเน   เอก   นสมฺปยตฺุเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๓๓๒]  วิปากปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
...  ปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต  เอก  ... นอาเสวเน เอก ฯเปฯ   
วิปากปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ปุเรชาตปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา   
อาหารปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อวิคตปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต  เอก   
... นอาเสวเน เอก ฯเปฯ   
     [๓๓๓]  อาหารปจฺจยา  นเหตุยา  จตฺตาริ  ... นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา     สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ   
นอ ฺม ฺเ     ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต   
นปจฺฉาชาเต    สตฺตรส    นอาเสวเน    สตฺตรส    นกมฺเม    สตฺต    
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นวิปาเก   สตฺตรส   นอินทฺฺริเย   เอก   นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต     ป ฺจ     นวิปฺปยุตฺเต     ตีณิ     โนนตฺถิยา    ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๓๔]   อาหารปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ...  นวิปาเก  สตฺตรส  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๓๕]   อินฺทฺริยปจฺจยา   นเหตุยา   จตฺตาริ  ...  นอารมฺมเณ   
ป ฺจ  ฯเปฯ  นวิปาเก  สตฺตรส  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก นมคฺเค   
เอก    นสมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๓๖]   ฌานปจฺจยา   นเหตุยา   จตฺตาริ   ...   นอารมฺมเณ   
ป ฺจ  ฯเปฯ  ...  นวิปาเก  สตฺตรส  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต     ตีณิ    โนนตฺถิยา    ป ฺจ    โนวิคเต    ป ฺจ    ฯ   
ฌานปจฺจยา เหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๓๗]   มคฺคปจฺจยา   นเหตุยา   ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ป ฺจ   
นวิปาเก   สตฺตรส   นสมปฺยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถิยา   
ป ฺจ   โนวิคเต   ป ฺจ   ฯ   มคฺคปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   
ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สมฺปยตฺุตปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๓๓๘]   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุยา  จตฺตาริ  ...  นอารมฺมเณ   
ป ฺจ    นอธิปติยา   สตฺตรส   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ    
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นอ ฺม ฺเ     ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    ป ฺจ   
นปจฺฉาชาเต   สตฺตรส   นอาเสวเน  สตฺตรส  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺตรส    นฌาเน    เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยตฺุเต   ป ฺจ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๓๙]    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   
...    นอธิปติยา   สตฺตรส   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ   
นอ ฺม ฺเ     ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    ป ฺจ   
นปจฺฉาชาเต   สตฺตรส   นอาเสวเน  สตฺตรส  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺตรส นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๔๐]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา    สตฺต   ...   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
นอาเสวเน สตฺต นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๔๑]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   ...  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม   
สตฺต นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๔๒]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติปจฺจยา   ปุเรชาตปจฺจยา   อาเสวนปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
... นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๔๓]   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   ฯเปฯ  อาเสวนปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา    อาหารปจฺจยา    อวิคตปจฺจยา    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    
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... นวิปาเก สตฺต ฯ   
     [๓๔๔]    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    ...    ปุเรชาตปจฺจยา   กมฺมปจฺจยา   วิปากปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๓๔๕]   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   ฯเปฯ  ปุเรชาตปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา   วิปากปจฺจยา   อาหารปจฺจยา  อวิคตปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต   
เอก ... นอาเสวเน เอก ฯเปฯ   
     [๓๔๖]  อตฺถิปจฺจยา  สหชาตปจฺจยสทิส  ฯ นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ อวิคตปจฺจยา สหชาตปจฺจยสทิส ฯ   
      ปจฺจยวาเร อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๓๔๗]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  จตฺตาริ  ... อนนฺตเร จตฺตาริ   
สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   จตฺตาริ  อ ฺม ฺเ  จตฺตาริ  นิสฺสเย   
จตฺตาริ   อุปนิสฺสเย   จตฺตาริ  ปุเรชาเต  จตฺตาริ  อาเสวเน  จตฺตาริ   
กมฺเม   จตฺตาริ   วิปาเก  เอก  อาหาเร  จตฺตาริ  อินฺทฺรเิย  จตฺตาริ   
ฌาเน   จตฺตาริ   มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  วิปฺปยุตฺเต  จตฺตาริ   
อตฺถิยา จตฺตาริ นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๓๔๘]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    สหชาเต   เอก   
...   อ ฺม ฺเ   เอก   นสิฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก   
อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   วิปฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ    
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     [๓๔๙]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา     นอ ฺม ฺปจฺจยา    สหชาเต   
เอก  ...  นิสสฺเย  เอก  กมเฺม  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร เอก   
อินฺทฺริเย    เอก   ฌาเน   เอก   วิปฺปยุตฺเต   เอก   อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๕๐]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา     นปจฺฉาชาตปจฺจยา     นอาเสวนปจฺจยา   
นกมฺมปจฺจยา   สหชาเต   เอก   ...  นิสสฺเย  เอก  อาหาเร  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๕๑]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา     นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา   นอาหารปจฺจยา   สหชาเต  เอก  ...  นิสฺสเย  เอก   
อตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๕๒]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา     นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา   นอินฺทฺริยปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
...  โนวิคตปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...  นิสฺสเย  เอก อตฺถิยา เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๕๓]   นอารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  ป ฺจ  ...  อธิปติยา  ป ฺจ   
สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   ป ฺจ   กมฺเม   ป ฺจ   
วิปาเก    เอก   อาหาเร   ป ฺจ   อินฺทฺริเย   ป ฺจ   ฌาเน   ป ฺจ    
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มคฺเค ป ฺจ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๓๕๔]    นอารมฺมณปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    สหชาเต   เอก   
...   อ ฺม ฺเ   เอก   นสิฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก  เอก   
อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   วิปฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๕๕]  นอธิปติปจฺจยา  เหตุยา  สตฺตรส  ...  อารมฺมเณ  สตฺต   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   สหชาเต   สตฺตรส   อ ฺม ฺเ   
สตฺต    นิสฺสเย    สตฺตรส    อุปนิสฺสเย    สตฺต   ปุเรชาเต   สตฺต   
อาเสวเน   สตฺต   กมฺเม   สตฺตรส  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺตรส   
อินฺทฺริเย    สตฺตรส   ฌาเน   สตฺตรส   มคฺเค   สตฺตรส   สมฺปยุตฺเต   
สตฺต    วิปฺปยุตฺเต    สตฺตรส    อตฺถยิา    สตฺตรส   นตฺถิยา   สตฺต   
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๓๕๖]    นอธิปติปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   
...   อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   จตฺตาริ   
อ ฺม ฺเ   จตฺตาริ   นสิฺสเย  จตฺตาริ  อุปนิสฺสเย  จตฺตาริ  ปุเรชาเต   
จตฺตาริ   อาเสวเน  จตฺตาริ  กมฺเม  จตฺตาริ  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
จตฺตาริ   อินทฺฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน  จตฺตาริ  มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต   
จตฺตาริ   วิปปฺยุตฺเต   จตฺตาริ   อตฺถิยา   จตฺตาริ   นตฺถิยา   จตฺตาริ   
วิคเต   จตฺตาริ   อวิคเต   จตฺตาริ   ฯ  นอธิปติปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต เอก ฯ    
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     [๓๕๗]    นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๓๕๘]   นปุเรชาตปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน  ตีณิ   
กมฺเม   สตฺต   วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน   
สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   
สตฺต นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๓๕๙]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   
...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทฺว   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค   
เอก   สมฺปยตฺุเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เอก   อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา   
เทฺว   วิคเต  เทฺว  อวิคเต  เทฺว  ฯ  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๖๐]   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   เหตุยา  สตฺตรส  ...  อารมฺมเณ   
สตฺต   อธิปติยา   สตฺตรส  อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต   
สตฺตรส    อ ฺม ฺเ    สตฺต   นิสฺสเย   สตฺตรส   อุปนิสฺสเย   สตฺต   
ปุเรชาเต   สตฺต   อาเสวเน   สตฺต   กมฺเม  สตฺตรส  วิปาเก  เอก   
อาหาเร   สตฺตรส  อินฺทฺริเย  สตฺตรส  ฌาเน  สตฺตรส  มคฺเค  สตฺตรส    
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สมฺปยุตฺเต   สตฺต   วิปฺปยตฺุเต   สตฺตรส   อตฺถิยา   สตฺตรส   นตฺถิยา   
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๓๖๑]   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ  จตฺตาริ   
...   อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   จตฺตาริ   
อ ฺม ฺเ     จตฺตาริ    นิสฺสเย    จตฺตาริ    อุปนิสฺสเย    จตฺตาริ   
ปุเรชาเต  จตฺตาริ  อาเสวเน  จตฺตาริ  กมฺเม  จตฺตาริ  วิปาเก  เอก   
อาหาเร   จตฺตาริ   อินฺทฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน  จตฺตาริ  มคฺเค  ตีณิ   
สมฺปยุตฺเต   จตฺตาริ   วิปปฺยุตฺเต   จตฺตาริ   อตฺถิยา  จตฺตาริ  นตฺถิยา   
จตฺตาริ   วิคเต   จตฺตาริ   อวิคเต   จตฺตาริ   ฯ  นปจฺฉาชาตปจฺจยา   
นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   สหชาเต   เอก   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
... อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๖๒]  นอาเสวนปจฺจยา  เหตุยา  สตฺตรส  ... อารมฺมเณ สตฺต   
อธิปติยา    สตฺตรส   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   
สตฺตรส    อ ฺม ฺเ    สตฺต   นิสฺสเย   สตฺตรส   อุปนิสฺสเย   สตฺต   
ปุเรชาเต   สตฺต   กมฺเม   สตฺตรส  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺตรส   
อินฺทฺริเย    สตฺตรส   ฌาเน   สตฺตรส   มคฺเค   สตฺตรส   สมฺปยุตฺเต   
สตฺต    วิปฺปยุตฺเต    สตฺตรส    อตฺถยิา    สตฺตรส   นตฺถิยา   สตฺต   
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๓๖๓]   นอาเสวนปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   
...   อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   จตฺตาริ    
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อ ฺม ฺเ   จตฺตาริ   นสิฺสเย  จตฺตาริ  อุปนิสฺสเย  จตฺตาริ  ปุเรชาเต   
จตฺตาริ   กมฺเม   จตฺตาริ  วิปาเก  เอก  อาหาเร  จตฺตาริ  อินฺทรฺิเย   
จตฺตาริ   ฌาเน   จตฺตาริ  มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  วิปฺปยุตฺเต   
จตฺตาริ   อตฺถิยา   จตฺตาริ  นตฺถิยา  จตฺตาริ  วิคเต  จตฺตาริ  อวิคเต   
จตฺตาริ    ฯ    นอาเสวนปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๖๔]   นกมฺมปจฺจยา   เหตุยา   สตฺต  ...  อารมฺมเณ  สตฺต   
อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ    สตฺต    นิสสฺเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   สตฺต   ปุเรชาเต   
สตฺต   อาเสวเน  สตฺต  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน  สตฺต   
มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   สตฺต   วิปฺปยุตฺเต   สตฺต   อตฺถิยา  สตฺต   
นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๓๖๕]  นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร   
เอก   สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   เอก  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย   
เอก   อุปนิสสฺเย   เอก  ปุเรชาเต  เอก  อาเสวเน  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   สมปฺยุตฺเต  เอก  วิปฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๖๖]   นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต   
เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  อาหาเร  เอก  อตฺถิยา   
เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ    
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     [๓๖๗]  นวิปากปจฺจยา  เหตุยา  สตฺตรส  ...  อารมฺมเณ  สตฺต   
อธิปติยา    สตฺตรส   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   
สตฺตรส    อ ฺม ฺเ    สตฺต   นิสฺสเย   สตฺตรส   อุปนิสฺสเย   สตฺต   
ปุเรชาเต   สตฺต  อาเสวเน  สตฺต  กมฺเม  สตฺตรส  อาหาเร  สตฺตรส   
อินฺทฺริเย    สตฺตรส   ฌาเน   สตฺตรส   มคฺเค   สตฺตรส   สมฺปยุตฺเต   
สตฺต   วิปฺปยตฺุเต   สตฺตรส   อตฺถิยา   สตฺตรส  นตฺถิยา  สตฺต  วิคเต   
สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๓๖๘]    นวิปากปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   
...   อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   จตฺตาริ   
อ ฺม ฺเ     จตฺตาริ    นิสฺสเย    จตฺตาริ    อุปนิสฺสเย    จตฺตาริ   
ปุเรชาเต   จตฺตาริ   อาเสวเน   จตฺตาริ   กมฺเม  จตฺตาริ  อาหาเร   
จตฺตาริ   อินทฺฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน  จตฺตาริ  มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต   
จตฺตาริ   วิปปฺยุตฺเต   จตฺตาริ   อตฺถิยา   จตฺตาริ   นตฺถิยา   จตฺตาริ   
วิคเต จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๓๖๙]     นวิปากปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก   
อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   วิปฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๗๐]  นอาหารปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...  อ ฺม ฺเ  เอก   
นิสฺสเย   เอก   กมฺเม  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต    
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เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๗๑]  นอินฺทฺริยปจฺจยา  สหชาเต  เอก  ...  อ ฺม ฺเ  เอก   
นิสฺสเย   เอก   กมฺเม  เอก  อาหาเร  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต   
เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๗๒]   นฌานปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก เอก อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก   สมปฺยุตฺเต   เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา   
เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๗๓]     นฌานปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก   
อาหาเร เอก อินฺทฺริเย เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๗๔]   นมคฺคปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  อาเสวเน  เอก กมฺเม เอก วิปาเก   
เอก   อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก  ฌาเน  เอก  สมฺปยุตฺเต  เอก   
วิปฺปยุตฺเต เอก อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๗๕]     นมคฺคปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต  เอก  ...  อ ฺม ฺเ  เอก นิสฺสเย เอก กมฺเม เอก วิปาเก   
เอก   อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก  ฌาเน  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 126 

อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๓๗๖]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  ป ฺจ  ...  อธิปติยา  ป ฺจ         
สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   ป ฺจ   กมฺเม   ป ฺจ   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  ป ฺจ  อินฺทฺริเย  ป ฺจ  ฌาเน  ป ฺจ  มคฺเค   
ป ฺจ    วิปฺปยุตฺเต    ป ฺจ    อตฺถิยา    ป ฺจ   อวิคเต   ป ฺจ   ฯ   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   สหชาเต   เอก   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
... อวิคเต เอก ฯ   
     [๓๗๗]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   
กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน   
ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา   ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๓๗๘]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   
...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทฺว   
อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
เทฺว อตฺถิยา เทฺว นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๓๗๙]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
สหชาเต   เอก   ...  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก    
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อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
       ปจฺจยวาเร ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       ปจฺจยวาโร นฏิ ิโต ฯ   
           นิสฺสยวาโร   
     [๓๘๐]    กุสล    ธมฺม   นิสฺสาย   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ  นิสฺสาย  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ   
นิสฺสาย   เอโก  ขนฺโธ  เทวฺ  ขนฺเธ  นิสสฺาย  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  กุสล   
ธมฺม   นิสฺสาย   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   กสุเล   
ขนฺเธ   นิสฺสาย   จิตฺตสมุฏาน   รูป  ฯ  กุสล  ธมมฺ  นิสฺสาย  กุสโล   
จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   เหตุปจฺจยา   กุสล   เอก   
ขนฺธ   นิสฺสาย   ตโย   ขนธฺา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู   ตโย  ขนฺเธ   
นิสฺสาย   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  นิสฺสาย   
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๓๘๑]   อกุสล   ธมฺม   นิสฺสาย   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ   นิสฺสาย   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   
เทฺว  ขนฺเธ  นิสฺสาย  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  อกุสล  ธมฺม นิสฺสาย อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา  อกุสเล  ขนฺเธ  นิสสฺาย  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อกสุล   ธมฺม   นิสฺสาย  อกสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา    
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อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ  นิสฺสาย  ตโย  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ   นิสฺสาย  เทฺว  ขนธฺา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๓๘๒]   อพฺยากต   ธมฺม  นิสฺสาย  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา    วิปากาพฺยากต    กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   นิสฺสาย   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ตโย   ขนฺเธ  นิสฺสาย  เอโก   
ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   นิสฺสาย  เทฺว  ขนธฺา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
นิสฺสาย   ตโย   ขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รปู   ตโย   ขนเฺธ  นิสฺสาย   
เอโก   ขนฺโธ   กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  นิสฺสาย  เทฺว  ขนฺธา   
กฏตฺตา   จ   รูป   ขนฺเธ   นิสฺสาย   วตฺถุ   วตฺถุ   นสิฺสาย  ขนฺธา   
เอก   มหาภูต   นิสฺสาย   ตโย   มหาภูตา   ตโย  มหาภูเต  นิสฺสาย   
เอก   มหาภูต   เทฺว   มหาภูเต   นิสฺสาย  เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
นิสฺสาย   จิตฺตสมุฏาน   รูป   กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   วตฺถุ  นสิฺสาย   
วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา   ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  นิสสฺาย   
กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา  วตฺถุ  นิสฺสาย  กุสลา  ขนธฺา  ฯ   
อพฺยากต   ธมฺม   นิสฺสาย   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา   
วตฺถุ   นิสฺสาย   อกุสลา   ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  นิสฺสาย  กุสโล   
จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   เหตุปจฺจยา  วตฺถุ  นิสสฺาย   
กุสลา   ขนฺธา   มหาภูเต   นิสฺสาย   จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  อพฺยากต    
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ธมฺม    นิสฺสาย   อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา    วตฺถุ   นิสฺสาย   อกุสลา   ขนฺธา   มหาภูเต   นิสฺสาย   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๓๘๓]   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   นิสฺสาย  กุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา    กุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   นิสฺสาย   
ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  นิสฺสาย  เทฺว ขนฺธา ฯ   
กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   นิสฺสาย   อพฺยากโต   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   กุสเล   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  นิสฺสาย  จิตฺตสมุฏาน   
รูป  ฯ  กุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  นิสฺสาย  กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   
นิสฺสาย   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  นิสฺสาย   
เทฺว   ขนฺธา   กุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  นิสฺสาย  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อกสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   นิสฺสาย   อกุสโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา   อกุสล   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   นิสสฺาย   
ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  นิสฺสาย  เทฺว ขนฺธา ฯ   
อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   นิสฺสาย   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   อกุสเล   ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  นิสฺสาย  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  นิสฺสาย  อกสุโล  จ  อพฺยากโต   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา   อกุสล  เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ   
นิสฺสาย   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  นิสฺสาย    
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เทฺว   ขนฺธา  อกุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  นิสฺสาย  จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ   
     [๓๘๔]   เหตุยา   สตฺตรส  อารมฺมเณ  สตฺต  อธปิติยา  สตฺตรส   
อนนฺตเร     สตฺต     สมนนฺตเร     สตฺต     สหชาเต     สตฺตรส   
อ ฺม ฺเ   สตฺต  นิสฺสเย  สตฺตรส  อุปนิสฺสเย  สตฺต  ปุเรชาเต  สตฺต   
อาเสวเน   สตฺต   กมฺเม   สตฺตรส  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺตรส   
อินฺทฺริเย    สตฺตรส   ฌาเน   สตฺตรส   มคฺเค   สตฺตรส   สมฺปยุตฺเต   
สตฺต    วิปฺปยุตฺเต    สตฺตรส    อตฺถยิา    สตฺตรส   นตฺถิยา   สตฺต   
วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
         นิสฺสยวาเร อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๓๘๕]   อกุสล   ธมฺม   นิสฺสาย   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ    นิสฺสาย   
วิจิกิจฺฉาสหคโต   อุทฺธจฺจสหคโต   โมโห   ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  นิสฺสาย   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   นิสฺสาย   ตโย   ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   ตโย   ขนฺเธ   นิสฺสาย   เอโก   ขนฺโธ   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป   
เทฺว    ขนฺเธ    นิสฺสาย    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต  เอก  ขนฺธ  นิสฺสาย  ตโย  ขนฺธา   
กฏตฺตา  จ  รปู  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  นิสสฺาย  เทฺว  ขนฺธา กฏตฺตา จ   
รูป   ขนฺเธ   นิสฺสาย   วตฺถุ   วตฺถุ   นสิฺสาย  ขนฺธา  เอก  มหาภูต    
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นิสฺสาย   ตโย   มหาภูตา   ฯเปฯ   มหาภูเต   นิสฺสาย  จิตฺตสมุฏาน   
รูป  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน   
...    อส ฺสตฺตาน    เอก    มหาภูต   นิสฺสาย   ตโย   มหาภูตา   
ฯเปฯ    มหาภูเต    นิสฺสาย    กฏตฺตารูป    อุปาทารูป   จกฺขายตน   
นิสฺสาย    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน   นิสฺสาย   กายวิ ฺาณ   
วตฺถุ   นิสฺสาย   อเหตุกา   วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา  ขนฺธา  ฯ   
อพฺยากต   ธมฺม   นิสฺสาย   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  นเหตุปจฺจยา   
วตฺถุ นิสฺสาย วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๓๘๖]   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ  ธมฺม  นิสฺสาย  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต   ขนฺเธ   
จ วตฺถุ ฺจ นิสฺสาย วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๓๘๗]    นเหตุยา   จตฺตาริ   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา   
สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ     นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต   
สตฺตรส   นอาเสวเน   สตฺตรส   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺตรส   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   ป ฺจ  โนวิคเต   
ป ฺจ ฯ   
        นิสฺสยวารสฺส ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ    
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     [๓๘๘]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอธิปติยา สตฺตรส   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปเุรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต   สตฺตรส   
นอาเสวเน   สตฺตรส   นกมฺเม   สตฺต  นวิปาเก  สตฺตรส  นสมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
  นิสฺสยวารสฺส อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๓๘๙]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  จตฺตาริ  ... อนนฺตเร จตฺตาริ   
สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   จตฺตาริ  อ ฺม ฺเ  จตฺตาริ  นิสฺสเย   
จตฺตาริ   อุปนิสฺสเย   จตฺตาริ  ปุเรชาเต  จตฺตาริ  อาเสวเน  จตฺตาริ   
กมฺเม   จตฺตาริ   วิปาเก  เอก  อาหาเร  จตฺตาริ  อินฺทฺรเิย  จตฺตาริ   
ฌาเน   จตฺตาริ   มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  วิปฺปยุตฺเต  จตฺตาริ   
อตฺถิยา จตฺตาริ นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ   
      นิสฺสยวาเร ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
     ปจฺจยตฺถ นาม นิสฺสยตฺถ นิสฺสยตฺถ นาม ปจฺจยตฺถ ฯ   
       นิสฺสยวาโร นิฏ ิโต ฯ   
           สสฏวาโร   
     [๓๙๐]  กสุล  ธมฺม  สสฏโ  กุสโล  ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา   
กุสล    เอก    ขนฺธ    สสฏา    ตโย    ขนฺธา    ตโย   ขนฺเธ   
สสฏโ   เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   สสฏา   เทวฺ  ขนฺธา  ฯ   
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อกุสล    ธมมฺ    สสฏโ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา   
อกุสล   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ  สสฏโ   
เอโก   ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   สสฏา   เทฺว  ขนฺธา  ฯ  อพฺยากต   
ธมฺม  สสฏโ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต     เอก    ขนธฺ    สสฏา    ตโย    ขนฺธา    ตโย   
ขนฺเธ   สสฏโ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว  ขนฺธา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา   
ตโย   ขนฺเธ   สสฏโ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว   
ขนฺธา ฯ   
     [๓๙๑]  กุสล  ธมฺม สสฏโ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา   
...  อธิปติปจฺจยา  ...  อธิปติ  ปฏิสนฺธิกขฺเณ  นตฺถิ  ฯ อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา    นิสฺสยปจฺจยา   
อุปนิสฺสยปจฺจยา สพฺพานิ ปทานิ เหตุมูลกสทิสานิ ฯ   
     [๓๙๒]    กุสล    ธมฺม   สสฏโ   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
ปุเรชาตปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา  ตโย   
ขนฺเธ   สสฏโ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว  ขนฺธา   
วตฺถุ   ปุเรชาตปจฺจยา   ฯ   อกุสล   ธมมฺ   สสฏโ  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   ปุเรชาตปจฺจยา   อกุสล  เอก  ขนฺธ  สสฏา  ตโย  ขนฺธา   
ตโย   ขนฺเธ   สสฏโ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว   
ขนฺธา    วตฺถุ    ปุเรชาตปจฺจยา    ฯ    อพฺยากต   ธมฺม   สสฏโ    
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อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  ปุเรชาตปจฺจยา วิปากาพฺยากต กิริยาพฺยากต   
เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา   ตโย  ขนฺเธ  สสฏโ  เอโก   
ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา ฯ   
     [๓๙๓]   กุสล   ธมฺม   สสฏโ   ฯเปฯ   อกุสล  ธมฺม  ฯเปฯ   
อพฺยากต   ธมฺม  สสฏโ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  อาเสวนปจฺจยา   
กิริยาพฺยากต เอก ขนฺธ สสฏา ฯเปฯ   
     [๓๙๔]  กุสล  ธมฺม  สสฏโ กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ กมฺมปจฺจยา ฯ   
อกุสล     ธมมฺ    สสฏโ    ฯเปฯ    อพฺยากต    ธมมฺ    สสฏโ   
ฯเปฯ    อพฺยากต    ธมฺม   สสฏโ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
วิปากปจฺจยา วิปากาพฺยากต ฯเปฯ   
  [๓๙๕]  กุสล  ธมฺม สสฏโ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา   
...    อินฺทฺริยปจฺจยา    ฌานปจฺจยา    มคฺคปจฺจยา   สมฺปยุตฺตปจฺจยา   
อิมานิ ปทานิ เหตุปจฺจยสทิสานิ ฯ   
     [๓๙๖]    กุสล    ธมฺม   สสฏโ   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   กุสล   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ   
เทฺว   ขนฺเธ   สสฏา   เทวฺ   ขนฺธา   วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   
อกุสล    ธมมฺ    ฯเปฯ    วตฺถุ    วิปฺปยตฺุตปจฺจยา    ฯ   อพฺยากต   
ธมฺม ฯเปฯ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ   
     [๓๙๗]  กุสล  ธมฺม  สสฏโ  กุสโล  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อตฺถิปจฺจยา   
... นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ... เหตุปจฺจยสทิส ฯ    
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     [๓๙๘]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร    ตีณิ    สมนนฺตเร    ตีณิ    สหชาเต    ตีณิ   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
ตีณิ   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย  ตีณิ   
ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    ตีณิ    สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
อตฺถิยา    ตีณิ    นตฺถิยา    ตีณิ   วิคเต   ตีณิ   อวิคเต   ตีณิ   ฯ   
เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ เหตุมูลก วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๓๙๙]   อาเสวนปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   
กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  ตีณิ   
สมฺปยุตฺเต    ตีณิ    วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา   ตีณิ   
วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๔๐๐]  วิปากปจฺจยา  เหตุยา เอก ... อารมฺมเณ เอก อธิปติยา   
เอก   อนนฺตเร   เอก   สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต  เอก  อ ฺม ฺเ   
เอก   นิสฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  กมฺเม  เอก   
อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
เอก   วิปฺปยตฺุเต   เอก   อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
         สสฏวาเร อนุโลม นิฏ ิต ฯ    
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     [๔๐๑]   อกุสล   ธมฺม   สสฏโ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ    สสฏโ   
วิจิกิจฺฉาสหคโต   อุทฺธจฺจสหคโต   โมโห   ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  สสฏโ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   
สสฏโ    เอโก    ขนฺโธ   เทฺว   ขนฺเธ   สสฏา   เทฺว   ขนฺธา   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต  เอก  ขนฺธ  สสฏา  ตโย  ขนฺธา^   
ตโย   ขนฺเธ   สสฏโ   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว   
ขนธฺา ฯ   
     [๔๐๒]  กุสล  ธมฺม  สสฏโ กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นอธิปติปจฺจยา   
...    นปุเรชาตปจฺจยา    อารุปฺเป   กุสล   เอก   ขนธฺ   สสฏา   
ตโย ขนฺธา ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๔๐๓]   อกุสล   ธมฺม   ฯเปฯ   อพฺยากต  ธมฺม  ฯเปฯ  กุสล   
ธมฺม   สสฏโ   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นปจฺฉาชาตปจฺจยา  ...   
ตีณิ ฯ ... นอาเสวนปจฺจยา ... ตีณิ ฯ   
     [๔๐๔]    กุสล    ธมฺม   สสฏโ   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นกมฺมปจฺจยา  กุสเล  ขนฺเธ  สสฏา  กสุลา  เจตนา  ฯ  อกุสล  ธมฺม   
สสฏโ   อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นกมฺมปจฺจยา   อกุสเล  ขนฺเธ   
สสฏา   อกสุลา   เจตนา   ฯ   อพฺยากต  ธมฺม  สสฏโ  อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา   กิริยาพฺยากเต   ขนฺเธ   สสฏา    
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กิริยาพฺยากตา เจตนา ฯ   
     [๔๐๕]  กุสล  ธมฺม  สสฏโ  ฯเปฯ  อกุสล  ธมฺม สสฏโ ฯเปฯ   
อพฺยากต     ธมฺม     สสฏโ     อพฺยากโต     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
นวิปากปจฺจยา   กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ  สสฏา  ตโย  ขนฺธา  ฯ   
สสฏวาเร   ปจฺจนียวิภงฺเค   นกมฺเม  จ  นวิปาเก  จ  ปฏิสนฺธ ิ นตฺถิ   
อวเสเสสุ สพฺพตฺถ อตฺถิ ฯ   
     [๔๐๖]   อพฺยากต   ธมฺม  สสฏโ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
นฌานปจฺจยา    ป ฺจวิ ฺาณสหคต    เอก    ขนฺธ    สสฏา    ตโย   
ขนฺธา ฯเปฯ เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๔๐๗]   อพฺยากต   ธมฺม  สสฏโ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
นมคฺคปจฺจยา    อเหตุก   วิปากาพฺยากต   กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
สสฏา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว  ขนฺธา   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ   
     [๔๐๘]    กุสล    ธมฺม   สสฏโ   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    อารุปฺเป    กุสล   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   
ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว ขนฺธา ฯ อกสุล ธมฺม สสฏโ   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    นวิปปฺยุตฺตปจฺจยา   อารุปฺเป   อกุสล   
เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  สสฏา   
เทฺว    ขนฺธา   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   สสฏโ   อพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อารุปฺเป   วิปากาพฺยากต    
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กิริยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ   เทฺว   
ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ นวิปฺปยุตฺเต ปฏิสนฺธิ นตฺถิ ฯ   
     [๔๐๙]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๑๐]  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติยา  เทฺว  ...  นปุเรชาเต  เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เทฺว   
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๔๑๑]    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    นปุเรชาเต   เทฺว   
...  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว นกมฺเม เอก นวิปาเก เทฺว   
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๔๑๒]  นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต   
เทฺว  ...  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เทฺว  นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๔๑๓]     นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺเม   เอก  ...  นวิปาเก   
เทฺว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๔๑๔]     นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา  นอาเสวนปจฺจยา  นกมฺมปจฺจยา  นวิปาเก  เอก ...   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ    
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     [๔๑๕]  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติปจฺจยา  นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา         
นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๔๑๖]   นอธิปติปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๑๗]   นอธิปติปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  นปุเรชาเต  เทฺว  ...   
นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เอก นวิปาเก เทฺว นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๔๑๘]  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๑๙]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   เทฺว   
...  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว นกมฺเม เอก นวิปาเก เทฺว   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๒๐]  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  ...  นอาเสวนปจฺจยา นเหตุยา เทฺว   
...   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นกมฺเม   
ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๒๑]   นอาเสวนปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติยา  เทฺว  ...   
นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต เทฺว นกมฺเม เอก นวิปาเก เทฺว นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ    
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     [๔๒๒] นกมฺมปจฺจยา นเหตุยา เอก ... นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต   
ตีณิ    นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ    นวิปาเก    ตีณิ   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๒๓]     นกมฺมปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    เอก   
...  นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต เอก นอาเสวเน เอก นวิปาเก เอก   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๒๔]   นวิปากปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๒๕]  นวิปากปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา  นกมฺเม  เอก   
... นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๔๒๖]  นฌานปจฺจยา  นเหตุยา เอก นอธิปติยา เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก นอาเสวเน เอก นมคฺเค เอก ฯ   
     [๔๒๗] นฌานปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา   
นอาเสวนปจฺจยา นมคฺเค เอก ฯ   
     [๔๒๘]   นมคฺคปจฺจยา   นเหตุยา  เอก  ...  นอธิปติยา  เอก   
นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม เอก   
นวิปาเก เอก นฌาเน เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๒๙]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ    
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นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นมคฺเค เอก ฯ   
     [๔๓๐]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   เทฺว   
...  นปุเรชาเต  เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เอก   
นวิปาเก เทฺว นมคฺเค เอก ฯ   
     [๔๓๑]     นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา นมคฺเค เอก ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๔๓๒]   เหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๓๓]     เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๓๔]   เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา  นปุเรชาเต   
ตีณิ  ...  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๓๕]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา    สหชาตปจฺจยา       อ ฺม ฺปจฺจยา    
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นิสฺสยปจฺจยา    อุปนิสฺสยปจฺจยา   ปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
... นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๔๓๖]   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  ...   
ปุเรชาตปจฺจยา  อาเสวนปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  ...  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๔๓๗]   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  ...   
ปุเรชาตปจฺจยา  อาเสวนปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
... อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ ... นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๔๓๘]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... ปุเรชาต-   
ปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา  วิปากปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต เอก ... นอาเสวเน   
เอก ฯ   
     [๔๓๙]   เหตุปจฺจยา   อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  ...   
ปุเรชาตปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา  วิปากปจฺจยา  อาหารปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
... อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ   
     [๔๔๐]   อารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก   ตีณิ   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ   
อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๔๑]  อธิปติปจฺจยา  นปุเรชาเต  ตีณิ  ...  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ    
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อธิปติปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ...   อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา    นิสฺสยปจฺจยา   
อุปนิสฺสยปจฺจยา ฯ ยถา อารมฺมณมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๔๔๒]   ปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก ฯ   
     [๔๔๓]     ปุเรชาตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ นวิปาเก ตีณิ ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๔๔]   อาเสวนปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๔๔๕]   อาเสวนปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   ตีณิ  ...   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๔๖]   กมฺมปจฺจยา   นเหตุยา   เทฺว   ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ    นฌาเน    เอก    นมคฺเค    เอก    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   ฯ   
กมฺมปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๔๗]   วิปากปจฺจยา   นเหตุยา  เอก  ...  นอธิปติยา  เอก    
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นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นฌาเน เอก   
นมคฺเค   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   ฯ   วิปากปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   
นอธิปติยา เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๔๘]   อาหารปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก   ตีณิ   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ   
อาหารปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๔๙]   อินฺทฺริยปจฺจยา   นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ   
อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๕๐]  ฌานปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ ...   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก   ตีณิ   นมคฺเค   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   ฯ  ฌานปจฺจยา   
เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๕๑]   มคฺคปจฺจยา   นเหตุยา   เอก   ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก    ตีณิ    นวิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   ฯ   มคฺคปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   
นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๕๒]   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ    
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นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ ฯ สมฺปยตฺุตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๕๓]   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก ฯ   
     [๔๕๔]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิ   
นวิปาเก ตีณิ ฯ   
     [๔๕๕]     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     เหตุปจฺจยา     อารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ นอาเสวเน   
ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ  ฯ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา   
อารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  ...  ปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ  ...  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ ฯ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
เหตุปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ  ...  ปุเรชาตปจฺจยา  อาเสวนปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา   อาหารปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ...   อวิคตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    ...    นวิปาเก   ตีณิ   ฯ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
เหตุปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ ... ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา   
อาหารปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ...   อวิคตปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต   
เอก ... นอาเสวเน เอก ฯ    
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     [๔๕๖]   อตฺถิปจฺจยา  นตฺถิปจฺจยา  วิคตปจฺจยา  อวิคตปจฺจยา  ฯ   
ยถา อารมฺมณมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
      อนุโลม ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๔๕๗]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ  เทฺว  ...  อนนฺตเร  เทฺว   
สมนนฺตเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ  เทฺว  นิสฺสเย  เทฺว   
อุปนิสฺสเย   เทฺว   ปุเรชาเต   เทฺว   อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม  เทฺว   
วิปาเก   เอก   อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค   
เอก   สมฺปยตฺุเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เทฺว   อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา   
เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๔๕๘]   นเหตุปจฺจยา   นอธิปติปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต เทฺว (สพฺพตฺถ เทฺว) ฯ   
     [๔๕๙]  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติปจฺจยา  นปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ   
เทฺว  ...  อนนฺตเร  เทฺว  สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต เทฺว อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทฺว   
วิปาเก  เอก  อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน เทฺว มคฺเค เอก   
สมฺปยุตฺเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เอก   อตฺถิยา   เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว   
วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๔๖๐]     นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก   
...   อนนฺตเร   เอก   สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต  เอก  อ ฺม ฺเ    
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เอก  นิสฺสเย  เอก  อุปนิสสฺเย  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก   
ฌาเน   เอก   สมฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต   
เอก อวิคเต เอก (สพฺพตฺถ เอก) ฯ   
     [๔๖๑]     นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นอาเสวนปจฺจยา    นกมฺมปจฺจยา   นวิปากปจฺจยา   
นมคฺคปจฺจยา  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก ฌาเน เอก สมฺปยุตฺเต   
เอก   อตฺถิยา   เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต  เอก  อวิคเต  เอก  ฯ   
นวิปาก นมคฺค นวิปฺปยุตฺต นกมฺมปจฺจยสทิส ฯ   
     [๔๖๒]   นอธิปติปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ  ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ...   อวิคเต   ตีณิ   ฯ  นอธิปติปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
อารมฺมเณ  เทฺว  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อวิคเต  เทฺว  ฯ  นอธิปติมูลก   
นเหตุมฺหิ  ิเตน นเหตุมูลกสทิส กาตพฺพ ฯ   
     [๔๖๓]  นปุเรชาตปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ ฯ   
สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก เอก ฯ สพฺพานิ   
ปทานิ   วิตฺถาเรตพฺพานิ  ฯ  อิมานิ  อลกิฺขิเตสุ  ปเทสุ  ตีณิ  ป ฺหา  ฯ   
นปุเรชาตมูลเก  นเหตุยา   ิเตน  อาเสวเน  จ  มคฺเค จ เอโก ป ฺโห   
กาตพฺโพ   ฯ   อวเสสานิ   นเหตุปจฺจยสทิสานิ   ฯ  นปจฺฉาชาตปจฺจยา   
ปริปุณฺณ นอธิปติปจฺจยสทิส ฯ    
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     [๔๖๔]   นกมฺมปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ   ...   อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   
อาเสวเน   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ    สมฺปยตฺุเต    ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถยิา   
ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๔๖๕]  นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ... อนนฺตเร   
เอก   สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   เอก  อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย   
เอก   อุปนิสสฺเย   เอก  ปุเรชาเต  เอก  อาเสวเน  เอก  อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   สมปฺยุตฺเต  เอก  วิปฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๔๖๖]  นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา   
อารมฺมเณ    เอก    ...    อนนฺตเร    เอก    สมนนฺตเร   เอก   
สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ   เอก   นสิฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก   
อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  สมฺปยุตฺเต  เอก อตฺถิยา   
เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต  เอก  อวิคเต  เอก  ฯ  อวเสสานิ ปทานิ   
เอเตน อุปาเยน วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๖๗]  นวิปากปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ปริปุณฺณ ฯ   
...   อวิคเต   ตีณิ   ฯ  นวิปากปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา  อารมฺมเณ  เทฺว  ...  อนนฺตเร เทฺว สมนนฺตเร เทฺว    
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สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ   เทฺว   นิสสฺเย  เทฺว  อุปนิสฺสเย  เทฺว   
อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทวฺ  อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  ฌาเน   
เทฺว   มคฺเค   เอก   สมฺปยตฺุเต  เทฺว  อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว   
วิคเต   เทฺว   อวิคเต   เทฺว   ฯ   นวิปากมูลก  อิม  นานากรณ  ฯ   
อวเสสานิ ยถา นเหตุมูลก ฯ   
     [๔๖๘]   นฌานปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  กมฺเม  เอก  วิปาเก เอก อาหาเร   
เอก   อินฺทฺริเย   เอก   สมปฺยุตฺเต   เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา   
เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๔๖๙]  นฌานปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นมคฺคปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก   
...   อนนฺตเร   เอก   สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต  เอก  อ ฺม ฺเ   
เอก   นิสฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  กมฺเม  เอก   
วิปาเก   เอก   อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก  สมฺปยตฺุเต  เอก   
วิปฺปยุตฺเต เอก อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๔๗๐]   นมคฺคปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย   เอก   ปุเรชาเต   เอก   อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เอก   
วิปาเก  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก สมฺปยุตฺเต    
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เอก   วิปฺปยตฺุเต   เอก   อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๔๗๑]  นมคฺคปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา  อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก   
สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ   เอก   นสิฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก   
กมฺเม   เอก   วิปาเก  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน   
เอก   สมฺปยตฺุเต   เอก   วิปฺปยุตฺเต   เอก   อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา   
เอก   วิคเต  เอก  อวิคเต  เอก  ฯ  นมคฺคปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๗๒]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    ตีณิ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   
กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก  ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ   
มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถยิา  ตีณิ  วิคเต   
ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๔๗๓]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เทฺว   
...   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว  อ ฺม ฺเ   
เทฺว   นิสฺสเย  เทฺว  อุปนิสสฺเย  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  เทฺว   
อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
เทฺว อตฺถิยา เทฺว นตฺถิยา เทฺว วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
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     [๔๗๔]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาต-   
ปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา  นอาเสวนปจฺจยมูลกมฺป  นเหตุมูลกสทิส  ฯ   
นกมฺมปจฺจยา  นวิปากปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา     อิมานิ     ตีณิ   
มูลานิ  เอกสทิสานิ  ฯ  ...  อารมฺมเณ  เอก อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร   
เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ   เอก  นิสฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย   
เอก   อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก  ฌาเน  เอก  สมฺปยุตฺเต  เอก   
อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       สสฏวาโร นิฏ ิโต ฯ   
          สมฺปยตฺุตวาโร   
     [๔๗๕]   กุสล   ธมฺม   สมฺปยตฺุโต   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   กุสล  เอก  ขนฺธ  สมฺปยุตฺตา  ตโย  ขนธฺา  ตโย  ขนฺเธ   
สมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๔๗๖]   อกุสล   ธมฺม   สมฺปยุตฺโต   อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา  อกุสล  เอก  ขนฺธ  สมฺปยตฺุตา  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ   
สมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๔๗๗]  อพฺยากต  ธมฺม  สมฺปยุตฺโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา   วิปากาพฺยากต   กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   สมฺปยุตฺตา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ  สมฺปยุตฺโต  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ    
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สมฺปยุตฺตา   เทฺว   ขนฺธา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากต  เอก  ขนฺธ   
สมฺปยุตฺตา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   สมฺปยุตฺโต  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว ขนฺเธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๔๗๘]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร    ตีณิ    สมนนฺตเร    ตีณิ    สหชาเต    ตีณิ   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
ตีณิ   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย  ตีณิ   
ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    ตีณิ    สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
         อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๔๗๙]   อกุสล   ธมฺม   สมฺปยุตฺโต   อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต   ขนฺเธ   สมฺปยุตฺโต   
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๔๘๐]  อพฺยากต  ธมฺม  สมฺปยุตฺโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    อเหตุก   วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   
สมฺปยุตฺตา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   สมฺปยุตฺโต  เอโก  ขนฺโธ   
เทฺว    ขนฺเธ    สมฺปยุตฺตา    เทฺว    ขนฺธา    อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากต   เอก   ขนธฺ   สมฺปยุตฺตา   ตโย  ขนธฺา  ตโย  ขนฺเธ   
สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สมฺปยุตฺตา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ    
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     [๔๘๑]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๔๘๒]   เหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๔๘๓]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ  เทฺว  ...  อนนฺตเร  เทฺว   
สมนนฺตเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ  เทฺว  นิสฺสเย  เทฺว   
อุปนิสฺสเย   เทฺว   ปุเรชาเต   เทฺว   อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม  เทฺว   
วิปาเก  เอก  อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน เอก มคฺเค เอก   
สมฺปยุตฺเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เทฺว   อตฺถิยา   เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว   
วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
      สมฺปยุตฺตวาโร นิฏ ิโต ฯ   
สสฏตฺถ นาม สมฺปยุตฺตตฺถ สมฺปยุตฺตตฺถ นาม สสฏตฺถ ฯ    
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           ป ฺหาวาโร   
     [๔๘๔]   กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย   
กุสลา    เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  กุสลา   
เหตู  จิตฺตสมุฏานาน  รปูาน  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  กุสโล  ธมฺโม   
กุสลสฺส   จ   อพฺยากตสฺส   จ  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  กสุลา   
เหตู   สมฺปยตฺุตกาน   ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๔๘๕]  อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย   
อกุสลา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
อกุสโล    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    ธมมฺสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อกุสลา   เหตู   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ   
อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๘๖]   อพฺยากโต   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปากาพฺยากตา   กริิยาพฺยากตา  เหตู  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากตา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ  รปูาน    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 155 

เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๘๗]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมฺม   กตฺวา  ต   
ปจฺจเวกฺขติ    ปุพฺเพ    สุจิณฺณานิ    ปจฺจเวกฺขติ   ฌานา   วุฏหิตฺวา   
ฌาน    ปจฺจเวกฺขติ    เสกขฺา    โคตฺรภุ    ปจฺจเวกฺขนฺติ    โวทาน   
ปจฺจเวกฺขนฺติ    เสกฺขา    มคฺคา    วุฏหิตฺวา   มคฺค   ปจฺจเวกฺขนฺติ   
เสกฺขา   วา   ปุถุชชฺนา   วา   กุสล   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ     เจโตปริยาเณน    กุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานนฺติ   
อากาสาน ฺจายตนกุสล  วิ ฺาณ ฺจายตนกุสลสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อากิ ฺจ ฺายตนกุสล   เนวส ฺานาส ฺายตนกุสลสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย     กุสลา     ขนฺธา     อิทฺธิวิธาณสฺส   
เจโตปริยาณสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๘๘]   กุสโล   ธมฺโม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมฺม   กตฺวา  ต   
อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทฏิ ิ  อุปฺปชฺชติ   
วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  ปุพฺเพ  
สุจิณฺณานิ    อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  
อุปฺปชฺชติ    ฌานา    วุฏหิตฺวา    ฌาน   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต    
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อารพฺภ    ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   
อุทฺธจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฌาเน    ปริหีเน    วิปฺปฏิสาริสฺส    โทมนสฺสf   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๘๙]   กุสโล   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อรหา    มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ปจฺจเวกฺขติ   ปุพฺเพ   
สุจิณฺณานิ     ปจฺจเวกฺขติ    กุสล    อนิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนตฺตโต   
วิปสฺสติ     เจโตปริยาเณน     กุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานาติ   
เสกฺขา   วา   ปุถุชชฺนา   วา   กุสล   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ   กุสเล   นิรุทฺเธ    วิปาโก   ตทารมฺมณตา  อุปฺปชฺชติ  กุสล   
อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทฏิ ิ  อุปฺปชฺชติ   
วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  อกุสเล   
นิรุทฺเธ    วิปาโก    ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ   อากาสาน ฺจายตนกุสล   
วิ ฺาณ ฺจายตนวิปากสฺส     จ     กิรยิสฺส     จ    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อากิ ฺจ ฺายตนกุสล   เนวส ฺานาส ฺายตนวิปากสฺส   
จ    กิริยสฺส    จ    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    กุสลา   ขนฺธา   
เจโตปริยาณสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๐]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ราค   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส   
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อุปฺปชฺชติ   ทิฏ ึ   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ  ต  อารพฺภ  ราโค  อุปปฺชฺชติ   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  
อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉ   อารพฺภ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชชฺติ   ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  
อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ   อารพฺภ  อุทฺธจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  
โทมนสฺส   อารพฺภ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ  วิจิกิจฺฉา   
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๑]   อกุสโล   ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย     เสกฺขา    ปหีนกิเลเส    ปจฺจเวกฺขนฺติ    วิกฺขมฺภิตกิเลเส   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ปุพฺเพ   สมทุาจิณฺเณ   กิเลเส   ชานนติฺ   เสกฺขา  วา   
ปุถุชชฺนา    วา    อกุสล   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   
เจโตปริยาเณน     อกุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานนฺติ    อกุสลา   
ขนฺธา   เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๒]  อกุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส     ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   อรหา   ปหีนกิเลเส   ปจฺจเวกฺขติ  ปุพฺเพ   
สมุทาจิณฺเณ   กิเลเส   ชานาติ   อกุสล   อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสติ     เจโตปริยาเณน    อกุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานาติ   
เสกฺขา   วา   ปุถุชชฺนา   วา   อกุสล   อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต    
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วิปสฺสนฺติ    อกุสเล    นริทฺุเธ    วิปาโก    ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ   
อกุสล   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค  อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ   
อุปฺปชฺชติ    วิจิกิจฺฉา    อุปฺปชฺชติ    อุทฺธจฺจ    อุปปฺชฺชติ    โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ    อกุสเล    นริทฺุเธ    วิปาโก    ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ   
อกุสลา  ขนธฺา     เจโตปริยาณสฺส     ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
ยถากมฺมูปคาณสฺส    อนาคตสาณสฺส    อาวชฺชนาย   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๓]  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อรหา     ผล     ปจฺจเวกฺขติ    นิพฺพาน    ปจฺจเวกฺขติ   
นิพฺพาน    ผลสฺส    อาวชฺชนาย   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   อรหา   
จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสฺสติ   โสต   ...   ฆาน   
ชิวฺห   กาย   รูเป   สทฺเท   คนฺเธ   รเส   โผฏพฺเพ  วตฺถุ  ...   
วิปากาพฺยากเต   กิรยิาพฺยากเต   ขนฺเธ   อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสติ    ทพฺิเพน    จกฺขุนา    รูป   ปสฺสติ   ทิพฺพาย   โสตธาตุยา   
สทฺท   สุณาติ   เจโตปริยาเณน  วิปากาพฺยากตกิริยาพฺยากตจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต     ชานาติ     อากาสาน ฺจายตนกิริย     วิ ฺาณ ฺจายตนกิริยสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อากิ ฺจ ฺายตนกิริย   
เนวส ฺานาส ฺายตนกิริยสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   
รูปายตน    จกฺขุวิ ฺาณสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   สททฺายตน   
โสตวิ ฺาณสฺส   คนฺธายตน   ฆานวิ ฺาณสฺส   รสายตน  ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส    
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โผฏพฺพายตน    กายวิ ฺาณสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อพฺยากตา    ขนฺธา    อิทฺธิวิธาณสฺส    เจโตปริยาณสฺส   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส     อนาคตสาณสฺส     อาวชฺชนาย   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๔]   อพฺยากโต   ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เสกฺขา    ผล    ปจฺจเวกฺขนฺติ    นิพฺพาน    ปจฺจเวกฺขนฺติ   
นิพฺพาน     โคตฺรภุสฺส     โวทานสฺส     มคฺคสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เสกขฺา   วา   ปถุชฺุชนา   วา   จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   
อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ  โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รเูป  สทฺเท คนฺเธ   
รเส   โผฏพฺเพ   วตฺถุ  ...  วิปากาพฺยากเต  กิริยาพฺยากเต  ขนฺเธ   
อนิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนตฺตโต   วิปสฺสนฺติ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   รูป   
ปสฺสนฺติ    ทพฺิพาย    โสตธาตุยา    สททฺ   สุณนฺติ   เจโตปริยาเณน   
วิปากาพฺยากตกิริยาพฺยากตจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานนฺติ    อพฺยากตา   
ขนฺธา    อิทฺธวิิธาณสฺส    เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๕]   อพฺยาโต   ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   จกขฺุ   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  อารพฺภ  ราโค  อุปปฺชฺชติ   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  
อุปฺปชฺชติ   โสต   ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส   
โผฏพฺเพ  วตฺถุ  ...  วิปากาพฺยากเต  กิริยาพฺยากเต ขนฺเธ อสฺสาเทติ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 160 

อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  วิจิกิจฺฉา   
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๖]    กุสโล    ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ฯ    อารมฺมณาธิปติ:   
ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ต  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ    ปุพฺเพ   สุจิณฺณานิ   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   ฌานา   
วุฏหิตฺวา   ฌาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   เสกขฺา  โคตฺรภุ  ครุ    
กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   โวทาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนติฺ  เสกฺขา   
มคฺคา   วุฏหิตฺวา  มคฺค  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺติ  ฯ  สหชาตาธิปติ:   
กุสลาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๗]    กุสโล   ธมฺโม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ:   ทาน  ทตฺวา  สีล  สมาทิยตฺิวา  อุโปสถกมฺม   
กตฺวา    ต    ครุ     กตฺวา    อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ    ต    ครุ    
กตฺวา    ราโค    อุปฺปชฺชติ    ทิฏ ิ    อุปฺปชฺชติ   ปพฺุเพ   สุจิณฺณานิ   
ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ  ต  ครุ   กตฺวา  ราโค  อุปฺปชชฺติ   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   ครุ   กตฺวา  อสฺสาเทติ   
อภินนฺทติ ต ครุ  กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๘]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ฯ    อารมฺมณาธิปติ:   
อรหา    มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   ฯ    
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สหชาตาธิปติ:    กุสลาธิปติ   จิตฺตสมุฏานาน   รปูาน   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาตาธิปติ:   กุสลาธิปติ   สมฺปยตฺุตกาน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๔๙๙]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ฯ    อารมฺมณาธิปติ:   
ราค   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนทฺติ   ต   ครุ   กตฺวา  ราโค   
อุปฺปชฺชติ   ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   ครุ   กตฺวา  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ   
ต   ครุ    กตฺวา  ราโค  อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  สหชาตาธิปติ:   
อกุสลาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๐]   อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย     สหชาตาธิปติ:    อกุสลาธิปติ    จิตฺตสมุฏานาน    รปูาน   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๑]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย   สหชาตาธิปติ:   อกุสลาธิปติ   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๒]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ฯ    อารมฺมณาธิปติ:   
อรหา  ผล  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  นิพฺพาน  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ   
นิพฺพาน    ผลสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    สหชาตาธิปติ:    
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วิปากาพฺยากตา    กริิยาพฺยากตา    อธปิติ    สมฺปยตฺุตกาน    ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๓]   อพฺยากโต   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ:   เสกฺขา   ผล   ครุ    กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺติ   
นิพฺพาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   นิพฺพาน  โคตฺรภุสฺส  โวทานสฺส   
มคฺคสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๔]   อพฺยากโต   ธมฺโม   อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ:   จกฺขุ   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ   
ต   ครุ    กตฺวา  ราโค  อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  โสต  ...  ฆาน   
ชิวฺห   กาย   รูเป   สทฺเท   คนฺเธ   รเส   โผฏพฺเพ  วตฺถุ  ...   
วิปากาพฺยากเต    กิริยาพฺยากเต    ขนฺเธ   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   
อภินนฺทติ ต ครุ  กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๕]    กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    กุสลา    ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
กุสลาน    ขนฺธาน    อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส   
อนุโลม  โวทานสฺส  โคตฺรภุ  มคฺคสฺส  โวทาน  มคฺคสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๖]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    กุสล    วุฏานสฺส    มคฺโค   ผลสฺส   เสกขฺาน   อนุโลม   
ผลสมาปตฺติยา     นโิรธา    วุฏหนฺตสฺส    เนวส ฺานาส ฺายตนกุสล    
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ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๗]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    อกุสลา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
อกุสลาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๘]   อกุสโล   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อกุสล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๐๙]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ปุริมา     ปุริมา     วิปากาพฺยากตา     กริิยาพฺยากตา   
ขนฺธา    ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน    วิปากาพฺยากตาน    กริิยาพฺยากตาน   
ขนฺธาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ภวงฺค    อาวชฺชนาย   กริิย   
วุฏานสฺส  อรหโต  อนโุลม  ผลสมาปตฺติยา     นิโรธา   
วุฏหนฺตสฺส   เนวส ฺานาส ฺายตนกิริย  ผลสมาปตฺติยา  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๐]   อพฺยากโต   ธมฺโม   กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อาวชฺชนา กุสลาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๑]   อพฺยากโต   ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อาวชฺชนา อกุสลาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๒]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    กุสลา    ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
กุสลาน    ขนฺธาน   สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส    
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อนุโลม  โวทานสฺส  โคตฺรภุ  มคฺคสฺส  โวทาน  มคฺคสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๓]   กุสโล   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    กุสล    วุฏานสฺส    มคฺโค   ผลสฺส   เสกขฺาน   อนุโลม   
ผลสมาปตฺติยา     นโิรธา    วุฏหนฺตสฺส    เนวส ฺานาส ฺายตนกุสล   
ผลสมาปตฺติยา สมนนตฺรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๔]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    อกุสลา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
อกุสลาน ขนฺธาน สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๕]   อกุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อกุสล วุฏานสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๖]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ปุริมา     ปุริมา     วิปากาพฺยากตา     กริิยาพฺยากตา   
ขนฺธา    ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน    วิปากาพฺยากตาน    กริิยาพฺยากตาน   
ขนฺธาน    สมนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ภวงฺค   อาวชฺชนาย   กริิย   
วุฏานสฺส  อรหโต  อนโุลม  ผลสมาปตฺติยา     นิโรธา   
วุฏหนฺตสฺส  เนวส ฺานาส ฺายตนกิริย  ผลสมาปตฺติยา  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ                         
     [๕๑๗]   อพฺยากโต   ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อาวชฺชนา กุสลาน ขนฺธาน สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๕๑๘]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อาวชฺชนา อกุสลาน ขนฺธาน สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๑๙]    กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๐]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    กุสลา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๑]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   
เอกสฺส     ขนฺธสฺส    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน    สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๒]   อกุสโล   ธมฺโม   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ตโย     ขนฺธา    เอกสฺส    ขนฺธสฺส    สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๓]   อกุสโล   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย   อกสุลา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๔]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสโล   เอโก   ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   
เอกสฺส     ขนฺธสฺส    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน    สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๕]  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  วิปากาพฺยากโต     กริิยาพฺยากโต     เอโก     ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน     ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน    สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     เทฺว     ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏสินฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากโต    เอโก    ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ   
รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   
กฏตฺตา   จ   รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน   
ขนฺธาน    กฏตฺตา    จ   รปูาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ขนธฺา   
วตฺถุสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   วตฺถุ   ขนฺธาน   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เอก    มหาภูต    ติณฺณนฺน    มหาภูตาน   สหชาตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    ตโย    มหาภูตา    เอกสฺส   มหาภูตสฺส   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เทฺว    มหาภูตา    ทฺวินฺน    มหาภูตาน   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     มหาภูตา     จิตฺตสมุฏานาน     รูปาน     กฏตฺตารูปาน   
อุปาทารูปาน    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    พาหิร   เอก   มหาภูต   
ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   ตโย   มหาภูตา   
เอกสฺส    มหาภูตสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทฺว   มหาภูตา   
ทฺวินฺน   มหาภูตาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  มหาภูตา  อุปาทารูปาน   
สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     อาหารสมุฏาน     เอก     มหาภูต   
ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   ตโย   มหาภูตา   
เอกสฺส    มหาภูตสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทฺว   มหาภูตา   
ทฺวินฺน   มหาภูตาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  มหาภูตา  อุปาทารูปาน   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อุตุสมุฏาน  เอก     มหาภูต   
ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   ตโย   มหาภูตา   
เอกสฺส    มหาภูตสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทฺว   มหาภูตา   
ทฺวินฺน   มหาภูตาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  มหาภูตา  อุปาทารูปาน   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อส ฺสตฺตาน     เอก     มหาภูต   
ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   ตโย   มหาภูตา   
เอกสฺส    มหาภูตสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทฺว   มหาภูตา   
ทฺวินฺน   มหาภูตาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  มหาภูตา  กฏตฺตารูปาน   
อุปาทารูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
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     [๕๒๖]   กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  กุสลา  ขนฺธา  จ  มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๗]  อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อกุสลา  ขนธฺา  จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๘]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ตโย    ขนฺธา    เอกสฺส    ขนฺธสฺส    อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย     เทวฺ     ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน    อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๒๙]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย  อกุสโล  เอโก     ขนฺโธ     ติณฺณนฺน     ขนธฺาน   
อ ฺม ฺปจฺจเยน     ปจฺจโย    ตโย    ขนฺธา    เอกสฺส    ขนฺธสสฺ   
อ ฺม ฺปจฺจเยน     ปจฺจโย     เทฺว    ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน   
อ ฺม ฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๐]  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย  วิปากาพฺยากโต     กริิยาพฺยากโต     เอโก     ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน     ขนฺธาน    อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตโย    ขนฺธา   
เอกสฺส     ขนฺธสฺส    อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย    เทฺว    ขนธฺา   
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ทฺวินฺน     ขนธฺาน     อ ฺม ฺปจฺจเยน     ปจฺจโย     ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
วิปากาพฺยากโต    เอโก    ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   วตฺถุสฺส   จ   
อ ฺม ฺปจฺจเยน     ปจฺจโย    ตโย    ขนฺธา    เอกสฺส    ขนฺธสสฺ   
วตฺถุสฺส    จ    อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   
ขนฺธาน   วตฺถุสฺส   จ   อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   ขนฺธา   วตฺถุสฺส   
อ ฺม ฺปจฺจเยน     ปจฺจโย     วตฺถุ    ขนฺธาน    อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เอก    มหาภูต    ติณฺณนฺน   มหาภูตาน   อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ตโย    มหาภูตา   เอกสฺส   มหาภูตสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เทฺว    มหาภูตา    ทฺวินฺน   มหาภูตาน   อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย  พาหิร  ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน   
เอก    มหาภูต    ติณฺณนฺน    มหาภูตาน   อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ตโย    มหาภูตา    เอกสฺส   มหาภูตสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   
เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺน มหาภูตาน อ ฺม ฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๑]    กุสโล    ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   นสิฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๒]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    กุสลา    ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ    
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     [๕๓๓]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนธฺาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   
เอกสฺส     ขนฺธสฺส     จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน    นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๔]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๕]   อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อกสุลา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๖]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   
เอกสฺส   ขนธฺสฺส   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน  นสิฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๗]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  นิสฺสยปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    วิปากาพฺยากโต   กริิยาพฺยากโต   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   
ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วิปากาพฺยากโต    เอโก   
ขนฺโธ    ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    กฏตฺตา   จ   รูปาน   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ตโย  ขนฺธา  เอกสฺส  ขนฺธสฺส  กฏตฺตา จ รปูาน นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เทฺว    ขนฺธา    ทฺวินฺน   ขนธฺาน   กฏตฺตา   จ   รูปาน   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ขนฺธา   วตฺถสฺุส   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
วตฺถุ    ขนฺธาน   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   เอก   มหาภูต   ติณฺณนฺน   
มหาภูตาน  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ตโย  มหาภูตา  เอกสฺส  มหาภูตสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    เทฺว    มหาภูตา    ทฺวินนฺ    มหาภูตาน   
นิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย    มหาภูตา    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   
กฏตฺตารูปาน   อุปาทารูปาน   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   พาหิร   ...   
อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต   
ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตโย   มหาภูตา   
เอกสฺส    มหาภูตสฺส    นสิฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    เทฺว   มหาภูตา   
ทฺวินฺน   มหาภูตาน   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   มหาภูตา  กฏตฺตารูปาน8   
อุปาทารูปาน    นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   จกฺขายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    โสตายตน    ...    ฆานายตน    ...    
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ชิวฺหายตน   ...   กายายตน   กายวิ ฺาณสฺส  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
วตฺถุ    วิปากาพฺยากตาน    กริิยาพฺยากตาน   ขนฺธาน   นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๘]   อพฺยากโต   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย วตฺถุ กุสลาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๓๙]   อพฺยากโต   ธมฺโม   อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย วตฺถุ อกุสลาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๐]   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ  ธมฺมา  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสโล  เอโก  ขนฺโธ  จ  วตฺถุ  จ  ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน   นิสสฺยปจฺจเยน   ปจฺจโย  ตโย  ขนฺธา  จ  วตฺถุ  จ  เอกสฺส   
ขนฺธสฺส   นสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว  ขนฺธา  จ  วตฺถ ุ จ  ทฺวินฺน   
ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๑]   กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  กสุลา  ขนฺธา  จ  มหาภูตา  จ จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๒]   อกุสโล   จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   อกุสโล   เอโก   ขนฺโธ   จ   วตฺถ ุ  จ   
ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    นสิฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตโย   ขนฺธา   จ   
วตฺถ ุ  จ   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา   
จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๕๔๓]  อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  อกุสลา  ขนฺธา  จ  มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๔]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
อารมฺมณูปนิสฺสโย:    ทาน    ทตฺวา   สีล   สมาทิยตฺิวา   อุโปสถกมฺม   
กตฺวา   ต   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ  ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ    ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   
เสกฺขา   โคตฺรภุ   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   โวทาน  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ     เสกฺขา    มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ครุ    กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ฯ   อนนฺตรูปนิสฺสโย:   ปุริมา   ปุริมา   กุสลา  ขนฺธา   
ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน   กุสลาน   ขนฺธาน   อุปนิสสฺยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุโลม     โคตฺรภุสฺส    อนุโลม    โวทานสฺส    โคตฺรภุ    มคฺคสฺส   
โวทาน    มคฺคสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   
สทฺธ   อุปนิสฺสาย   ทาน   เทติ   สีล   สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม  กโรติ   
ฌาน    อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   อุปฺปาเทติ   อภิ ฺ   
อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  สีล  ...  สุต  ...  จาค ... ป ฺ   
อุปนิสฺสาย    ทาน    เทติ    สลี    สมาทิยติ   อุโปสถกมฺม   กโรติ   
ฌาน    อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   อุปฺปาเทติ   อภิ ฺ   
อุปฺปาเทติ   สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  สทฺธา  ...  สลี  สุต  จาโค  ...  
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ป ฺา   สทฺธาย   สลีสฺส   สุตสฺส   จาคสฺส  ป ฺาย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปมสฺส  ฌานสฺส  ปรกิมฺม  ปมสฺส  ฌานสฺส  อุปนสิฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ทติุยสฺส     ฌานสฺส     ปริกมฺม     ทุติยสฺส     ฌานสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตติยสฺส    ฌานสฺส   ปริกมฺม   ตติยสฺส   
ฌานสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   จตุตฺถสฺส   ฌานสฺส   ปริกมฺม   
จตุตฺถสฺส   ฌานสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อากาสาน ฺจายตนสฺส   
ปริกมฺม  อากาสาน ฺจายตนสฺส  อุปนสิฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
วิ ฺาน ฺจายตนสฺส    ปริกมฺม    วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส    อุปนสิฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อากิ ฺจ ฺายตนสฺส  ปรกิมมฺ  อากิ ฺจ ฺายตนสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน      ปจฺจโย      เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   
ปริกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปม    ฌาน   ทุติยสฺส   ฌานสฺส   อุปนิสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯเปฯ   
จตุตฺถ  ฌาน  อากาสาน ฺจายตนสฺส  อากาสาน ฺจายตน วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส   
วิ ฺาณ ฺจาตยน      อากิ ฺจ ฺายตนสฺส      อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส      อุปนสิฺสยปจฺจเยน      ปจฺจโย   
ทิพฺพสฺส    จกฺขุสฺส    ปรกิมฺม    ทิพฺพสฺส   จกฺขุสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ทพฺิพาย    โสตธาตุยา    ปรกิมฺม    ทิพฺพาย   โสตธาตุยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   อิทฺธิวิธาณสฺส   ปริกมฺม   อิทฺธวิิธาณสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   เจโตปริยาณสฺส   ปริกมฺม   
เจโตปริยาณสฺส   อุปนสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปพฺุเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส    
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ปริกมฺม      ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส      อุปนสิฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ยถากมฺมูปคาณสฺส  ปริกมมฺ  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนาคตสาณสฺส   ปริกมฺม   
อนาคตสาณสฺส    อุปนสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ทพฺิพ   จกฺขุ   ทิพฺพาย   
โสตธาตุยา  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ทิพฺพา  โสตธาตุ  อิทฺธิวิธาณสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  อิทฺธิวิธาณ  เจโตปริยาณสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   เจโตปรยิาณ   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน       ปจฺจโย       ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   
ยถากมฺมูปคาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย   
ยถากมฺมูปคาณ  อนาคตสาณสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย   
ปมสฺส    มคฺคสฺส    ปรกิมฺม    ปมสฺส   มคฺคสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ทุติยสฺส  มคฺคสฺส  ปรกิมฺม  ทุติยสฺส  มคฺคสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ตติยสฺส     มคฺคสฺส     ปริกมฺม     ตติยสฺส     มคฺคสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   จตุตฺถสฺส   มคฺคสฺส   ปริกมฺม   จตุตฺถสฺส   
มคฺคสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปโม    มคฺโค    ทุติยสฺส   
มคฺคสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ทุติโย    มคฺโค    ตติยสฺส   
มคฺคสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตติโย    มคฺโค   จตุตฺถสฺส   
มคฺคสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    เสกฺขา   มคฺค   อุปนสิฺสาย   
อนุปฺปนฺน    สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทนฺติ   อุปฺปนฺน   สมาปชฺชนฺติ   สงฺขาเร   
อนิจฺจโต     ทุกฺขโต     อนตฺตโต    วิปสฺสนฺติ    มคฺโค    เสกฺขาน   
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อตฺถปฏิสมฺภิทาย   ธมฺมปฏิสมฺภิทาย   นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   
านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๕]   กุสโล   ธมฺโม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   อารมฺมณูปนิสฺสโย:   
ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ต  ครุ   กตฺวา   
อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ   ต   ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   
อุปฺปชฺชติ   ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ครุ   กตฺวา  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  ต  ครุ    
กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ  ฌานา  วุฏหิตฺวา  ฌาน   
ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ  ต  ครุ   กตฺวา  ราโค  อุปฺปชชฺติ   
ทิฏ ิ    อุปฺปชฺชติ    ฯ    ปกตูปนิสฺสโย:    สทฺธ   อุปนิสฺสาย   มาน   
ชปฺเปติ  ทิฏ ึ  คณฺหาติ  สีล  ...  สุต  ... จาค ... ป ฺ อุปนิสฺสาย   
มาน  ชปฺเปติ  ทฏิ ึ  คณฺหาติ  สทฺธา  ...  สลี  สุต จาโค ... ป ฺา   
ราคสฺส  โทสสฺส  โมหสสฺ  มานสฺส  ทิฏ ิยา  ปตฺถนาย  อุปนสิฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๖]   กุสโล   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
อารมฺมณูปนิสฺสโย:   อรหา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ครุ    กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ   ฯ   อนนฺตรูปนิสฺสโย:   กสุล   วุฏานสฺส  มคฺโค  ผลสฺส   
เสกฺขาน   อนุโลม   ผลสมาปตฺติยา   นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  เนวส ฺา-   
นาส ฺายตนกุสล    ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
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ปกตูปนิสฺสโย:    สทฺธ   อุปนิสฺสาย   อตฺตาน   อาตาเปติ   ปริตาเปติ   
ปริยิฏ ิมูลก  ทุกฺข  ปจฺจนุโภติ  สีล  ...  สุต  ...  จาค  ...  ป ฺ   
อุปนิสฺสาย    อตฺตาน    อาตาเปติ    ปริตาเปติ   ปรยิิฏ ิมูลก   ทกฺุข   
ปจฺจนุโภติ  สทฺธา  ...  สลี  สุต  จาโค  ...  ป ฺา กายิกสฺส สุขสฺส   
กายิกสฺส   ทกฺุขสฺส   ผลสมาปตฺติยา   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  กุสล   
กมฺม   วิปากสฺส  อุปนิสฺสย  ปจฺจเยน  ปจฺจโย  อรหา  มคฺค  อุปนิสฺสาย   
อนุปฺปนฺน   กิริยสมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   อุปฺปนฺน   สมาปชชฺติ   สงฺขาเร   
อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  มคฺโค  อรหโต  อตฺถปฏิสมฺภิทาย   
ธมฺมปฏิสมฺภิทาย      นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย     ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   
านาานโกสลฺลสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  มคฺโค   
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๗]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสสฺโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
อารมฺมณูปนิสฺสโย:    ราค    ครุ     กตฺวา    อสฺสาเทติ    อภินนทฺติ      
ต   ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ึ   ครุ    
กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชชฺติ   
ทิฏ ิ    อุปฺปชฺชติ    ฯ   อนนฺตรูปนิสฺสโย:   ปรุิมา   ปุริมา   อกสุลา   
ขนฺธา    ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อกุสลาน   ขนฺธาน   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   ราค   อุปนิสฺสาย   ปาณ  หนติ  อทนิฺน   
อาทิยติ    มุสา   ภณติ   ปสุณ   ภณติ   ผรุส   ผณติ   สมฺผ   ปลปติ    
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สนฺธึ   ฉินฺทติ   นลิฺโลป   หรติ   เอกาคาริก  กโรติ  ปริปนฺเถ  ติฏติ   
ปรทาร   คจฺฉติ   คามฆาต   กโรติ   นคิมฆาต  กโรติ  มาตร  ชีวิตา   
โวโรเปติ   ปตร   ชีวิตา   โวโรเปติ   อรหนฺต   ชีวิตา   โวโรเปติ   
ทุฏเน   จิตฺเตน   ตถาคตสฺส   โลหิต  อุปฺปาเทติ  สงฺฆ  ภินฺทติ  โทส   
อุปนิสฺสาย  ...  โมห  อุปนิสฺสาย  มาน อุปนิสฺสาย ทิฏ ึ อุปนิสฺสาย ...   
ปตฺถน   อุปนิสฺสาย   ปาณ   หนติ   ฯเปฯ  สงฺฆ  ภินฺทติ  ราโค  ...   
โทโส   โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  ...  ปตฺถนา  ราคสฺส  โทสสฺส  โมหสฺส   
มานสฺส ทิฏ ิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๔๘]   ปาณาติปาโต  ปาณาติปาตสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ปาณาติปาโต   อทินฺนาทานสฺส  ...  กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส  มุสาวาทสฺส   
ปสุณาวาจาย    ผรุสวาจาย   สมฺผปฺปลาปสฺส   อภิชฌฺาย   
พฺยาปาทสฺส  ...  มิจฺฉาทิฏ ิยา  อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อทินฺนาทาน   
อทินฺนาทานสฺส   กาเมสุ   มิจฺฉาจารสฺส   มุสาวาทสฺส   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิยา   ปาณาติปาตสฺส   อุปนสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   จกฺก   
พนฺธิตพฺพ ฯ   
     [๕๔๙]  กาเมสุ มิจฺฉาจาโร ... มุสาวาโท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา   
สมฺผปฺปลาโป   อภิชฺฌา   พฺยาปาโท  ...  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิ  มิจฺฉาทิฏ ิยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     มิจฺฉาทิฏ ิ    ปาณาติปาตสฺส    ...   
อทินฺนาทานสฺส    กาเมสุ    มิจฺฉาจารสฺส   มุสาวาทสฺส   ปสุณาวาจาย   
ผรุสวาจาย  สมฺผปฺปลาปสฺส  อภิชฺฌาย  ... พฺยาปาทสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
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ปจฺจโย ฯ   
     [๕๕๐]     มาตุฆาตกมฺม    มาตุฆาตกมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    มาตุฆาตกมฺม    ปตุฆาตกมฺมสฺส    ...   อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส   
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส  สงฺฆเภทกมฺมสฺส ... นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปตุฆาตกมฺม   ปตุฆาตกมฺมสฺส   ...   อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส   
รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส  สงฺฆเภทกมฺมสฺส  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา     ...   
มาตุฆาตกมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  อรหนฺตฆาตกมฺม  ...   
รุหิรุปฺปาทกมฺม   ...   สงฺฆเภทกมฺม   ...   ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ  ...   
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา  อุปนสิฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ   
มาตุฆาตกมฺมสฺส    อุปนสิฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปตุฆาตกมฺมสฺส   ...   
อรหนฺตฆาตกมฺมสฺส    ...   รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส   ...   สงฺฆเภทกมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺก กาตพฺพ ฯ   
     [๕๕๑]   อกุสโล   ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปกตูปนิสฺสโย:    ราค    อุปนิสฺสาย    ทาน   เทติ   สลี   
สมาทิยติ   อุโปสถกมฺม   กโรติ   ฌาน  อุปฺปาเทติ  วิปสฺสน  อุปปฺาเทติ   
มคฺค   อุปฺปาเทติ  อภิ ฺ  อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  โทส  ...   
โมห  มาน  ทิฏ ึ  ...  ปตฺถน  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ  สีล  สมาทิยติ   
อุโปสถกมฺม   กโรติ   ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   
อุปฺปาเทติ   อภิ ฺ   อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  ฯ  ราโค  ...   
โทโส   โมโห   มาโน   ทิฏ ิ  ...  ปตฺถนา  สทฺธาย  สลีสฺส  สุตสฺส    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 180 

จาคสฺส    ป ฺาย   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปาณ   หนฺตฺวา   
ตสฺส    ปฏิฆาตตฺถาย    ทาน    เทติ   สลี   สมาทิยติ   อุโปสถกมมฺ   
กโรติ    ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   อุปฺปาเทติ   
อภิ ฺ   อุปฺปาเทติ   สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  ฯ  อทินนฺ  อาทิยิตฺวา  ...   
มุสา    ภณิตฺวา   ปสุณ   ภณิตฺวา   ผรุส   ภณิตฺวา   สมฺผ   ปลปตฺวา   
สนฺธึ   ฉินฺทิตฺวา   นิลฺโลป   หริตฺวา   เอกาคาริก   กริตฺวา  ปริปนฺเถ   
ตฺวา   ปรทาร   คนฺตฺวา  คามฆาต  กรตฺิวา  ...  นิคมฆาต  กริตฺวา   
ตสฺส    ปฏิฆาตตฺถาย    ทาน    เทติ   สลี   สมาทิยติ   อุโปสถกมมฺ   
กโรติ    ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   อุปฺปาเทติ   
อภิ ฺ    อุปฺปาเทติ    สมาปตฺตึ    อุปปฺาเทติ    ฯ   มาตร   ชีวิตา   
โวโรเปตฺวา    ตสฺส    ปฏฆิาตตฺถาย   ทาน   เทติ   สีล   สมาทิยติ   
อุโปสถกมฺม   กโรติ   ฯ   ปตร   ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  ...  อรหนฺต   
ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  ... ทฏุเน จิตฺเตน ตถาคตสฺส โลหิต อุปฺปาเทตฺวา   
...    สงฺฆ    ภินฺทิตฺวา   ตสฺส   ปฏิฆาตตฺถาย   ทาน   เทติ   สลี   
สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ฯ   
     [๕๕๒]   อกุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ    อนนฺตรปูนิสฺสโย:   
อกุสล    วุฏานสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   
ราค    อุปนิสฺสาย    อตฺตาน    อาตาเปติ   ปริตาเปติ   ปริยฏิ ิมูลก   
ทุกฺข  ปจฺจนุโภติ  โทส  ...  โมห  มาน  ทิฏ ึ  ... ปตฺถน อุปนิสฺสาย    
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อตฺตาน   อาตาเปติ   ปริตาเปติ   ปริยิฏ ิมูลก   ทุกฺข   ปจฺจนุโภติ  ฯ   
ราโค  ...  โทโส  โมโห  มาโน  ทิฏ ิ  ... ปตฺถนา กายิกสฺส สุขสฺส   
กายิกสฺส    ทกฺุขสฺส   ผลสมาปตฺติยา   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
อกุสล กมฺม วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๕๓]  อพฺยากโต     ธมฺโม     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย     อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย    ฯ    อารมฺมณูปนิสฺสโย:   อรหา   ผล   ครุ    กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ    นิพฺพาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   นิพฺพาน   ผลสสฺ   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   อนนฺตรูปนิสสฺโย:   ปุริมา   ปุริมา   
วิปากาพฺยากตา     กิริยาพฺยากตา     ขนฺธา    ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน   
วิปากาพฺยากตาน   กิริยาพฺยากตาน   ขนฺธาน  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ภวงฺค   อาวชฺชนาย  กิริย  วุฏานสฺส  อรหโต  อนุโลม  ผลสมาปตฺติยา   
นิโรธา     วุฏหนฺตสฺส    เนวส ฺานาส ฺายตนกิริย    ผลสมาปตฺติยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปกตูปนิสฺสโย:     กายิก   
สุข     กายิกสฺส     สุขสฺส    กายิกสฺส    ทุกฺขสฺส    ผลสมาปตฺติยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กายิก   ทกฺุข  กายิกสสฺ  สุขสฺส  กายิกสฺส   
ทุกฺขสฺส   ผลสมาปตฺติยา   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อุตุ   กายิกสฺส   
สุขสฺส     กายิกสฺส     ทุกขฺสฺส    ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   โภชน   กายิกสสฺ   สุขสฺส  กายิกสฺส  ทุกขฺสฺส  ผลสมาปตฺติยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  เสนาสน     กายิกสฺส     สุขสฺส    
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กายิกสฺส     ทุกฺขสฺส    ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
กายิก  สุข  ...  กายิก  ทุกขฺ  อุตุ  โภชน  ...  เสนาสน  กายิกสฺส   
สุขสฺส     กายิกสฺส     ทุกขฺสฺส    ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ผลสมาปตฺติยา   กายิกสฺส   สขุสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
อรหา   กายิก   สุข   อุปนิสฺสาย   อนุปปฺนฺน  กริิยสมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ   
อุปฺปนฺน    สมาปชฺชติ    สงฺขาเร    อนิจฺจโต    ทกฺุขโต    อนตฺตโต   
วิปสฺสติ   กายิก   ทุกฺข  ...  อุตุ  โภชน  ...  เสนาสน  อุปนิสฺสาย   
อนุปฺปนฺน   กิริยสมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   อุปฺปนฺน   สมาปชชฺติ   สงฺขาเร   
อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯ   
     [๕๕๔]   อพฺยากโต   ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
อารมฺมณูปนิสฺสโย:   เสขา   ผล   ครุ    กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺติ  นิพฺพาน   
ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   นิพฺพาน   โคตฺรภุสฺส  โวทานสฺส  มคฺคสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯ    อนนฺตรูปนิสฺสโย:    อาวชฺชนา   
กุสลาน    ขนฺธาน    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   
กายิก   สุข   อุปนิสฺสาย   ทาน   เทติ   สีล   สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม   
กโรติ    ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   อุปฺปาเทติ   
อภิ ฺ  อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  กายิก  ทกฺุข  ...  อุตุ  ...   
โภชน  ...  เสนาสน  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม   
กโรติ    ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   อุปฺปาเทติ    
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อภิ ฺ   อุปฺปาเทติ   สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   กายิก  สุข  ...  กายกิ   
ทุกฺข   อุตุ   โภชน   ...  เสนาสน  สทฺธาย  สีลสฺส  สุตสฺส  จาคสฺส   
ป ฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๕๕]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน๑   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
อารมฺมณูปนิสฺสโย:    จกฺขุ   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   
ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ  โสต  ...  ฆาน   
ชิวฺห  กาย  รเูป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ... วตฺถุ วิปากาพฺยากเต   
กิริยาพฺยากเต    ขนฺเธ    ครุ     กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   
ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อนนฺตรูปนิสฺสโย:   
อาวชฺชนา    อกุสลาน    ขนฺธาน    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:    กายิก    สุข    อุปนิสฺสาย    ปาณ   หนติ   อทินฺน   
อาทิยติ   มุสา   ภณติ   ปสุณ   ภณติ  ผรุส  ภณติ  สมฺผ  ปลปติ  สนฺธ ึ  
ฉินฺทติ   นิลโฺลป   หรติ  เอกาคาริก  กโรติ  ปริปนฺเถ  ติฏติ  ปรทาร   
คจฺฉติ   คามฆาต   กโรติ  นิคมฆาต  กโรติ  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปติ   
ปตร   ชีวิตา  โวโรเปติ  อรหนฺต  ชีวิตา  โวโรเปติ  ทุฏเน  จิตฺเตน   
ตถาคตสฺส  โลหิต  อุปฺปาเทติ  สงฺฆ  ภินฺทติ  กายิก  ทุกฺข ... อุตุ ...   
โภชน  ...  เสนาสน  อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สงฺฆ ภินฺทติ ฯ   
กายิก  สุข  ...  กายิก  ทุกขฺ อุตุ โภชน ... เสนาสน ราคสฺส โทสสฺส   
โมหสฺส มานสฺส ทิฏ ิยา ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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  [๕๕๖]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณปุเรชาต    วตฺถุปุเรชาต    ฯ   อารมฺมณปุเรชาต:   
อรหา   จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺติ   โสต  ...   
ฆาน   ชิวฺห  กาย  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ...  วตฺถุ   
อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสฺสติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ   
ทิพฺพาย   โสตธาตุยา   สทฺท   สุณาติ   ฯ   รูปายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สทฺทายตน   โสตวิ ฺาณสฺส   คนฺธายตน   
ฆานวิ ฺาณสฺส  รสายตน  ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส  โผฏพฺพายตน   
กายวิ ฺาณสฺส     ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    วตฺถุปุเรชาต:   
จกฺขายตน    จกฺขุวิ ฺาณสฺส    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   โสตายตน   
โสตวิ ฺาณสฺส   ฆานายตน   ฆานวิ ฺาณสฺส   ชิวฺหายตน   
ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส     กายายตน     กายวิ ฺาณสฺส     ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     วตฺถุ     วิปากาพฺยากตาน     กิริยาพฺยากตาน    ขนฺธาน   
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๕๗]   อพฺยากโต   ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณปุเรชาต    วตฺถุปุเรชาต    ฯ   อารมฺมณปุเรชาต:   
เสกฺขา   วา   ปุถุชชฺนา   วา   จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ   โสต   ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส   
โผฏพฺเพ    ...   วตฺถุ   อนิจฺจโต   ทุกขฺโต   อนตฺตโต   วิปสฺสนฺติ   
ทิพฺเพน   จกฺขุนา  รูป  ปสฺสนฺติ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺท  สุณนฺติ  ฯ    
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วตฺถุปุเรชาต: วตฺถุ กุสลาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๕๘]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณปุเรชาต    วตฺถุปุเรชาต    ฯ   อารมฺมณปุเรชาต:   
จกฺขุ   อสฺสาเทติ   อภินนทฺติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ  ทฏิ ิ   
อุปฺปชฺชติ    วิจิกิจฺฉา    อุปฺปชฺชติ    อุทฺธจฺจ    อุปปฺชฺชติ    โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ   โสต   ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส   
โผฏพฺเพ   ...   วตฺถุ   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  อารพฺภ  ราโค   
อุปฺปชฺชติ   ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ  
โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ฯ   วตฺถุปุเรชาต:   วตฺถ ุ  อกุสลาน   ขนฺธาน   
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๕๙]   กุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปจฺฉาชาตา:   กสุลา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๐]  อกุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา:  อกุสลา  ขนฺธา  ปเุรชาตสฺส   
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๑]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปจฺฉาชาตา:   วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา   
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๒]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อาเสวนปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    กุสลา    ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
กุสลาน    ขนฺธาน   อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส   
อนุโลม  โวทานสฺส  โคตฺรภุ  มคฺคสฺส  โวทาน  มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๓]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุรมิา    ปุริมา    อกุสลา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   
อกุสลาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๔]  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ปรุิมา     ปรุิมา    กริิยาพฺยากตา    ขนฺธา    ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน กิริยาพฺยากตาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯt   
     [๕๖๕]   กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  กมมฺปจฺจเยน  ปจฺจโย   
กุสลา เจตนา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๖]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาตา   นานาขณิกา   ฯ   สหชาตา:   กุสลา   เจตนา   
จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   นานาขณิกา:   
กุสลา   เจตนา   วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๗]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    กุสลา    เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๕๖๘]    อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อกสุลา    เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๖๙]   อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย   สหชาตา   นานาขณิกา   ฯ   สหชาตา:   อกุสลา   เจตนา   
จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   นานาขณิกา:   
อกุสลา   เจตนา  วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๐]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    อกุสลา   เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๑]   อพฺยากโต   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วิปากาพฺยากตา    กิริยาพฺยากตา    เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากตา     เจตนา     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน     กฏตฺตา   
จ   รูปาน   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   เจตนา   วตฺถุสสฺ  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๒]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย     วิปากาพฺยากโต    เอโก    ขนฺโธ    ติณฺณนฺน    ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา    
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เอกสฺส   ขนธฺสฺส   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน  วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ปฏสินฺธิกฺขเณ  วิปากาพฺยากโต     เอโก     ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    กฏตฺตา   จ   รปูาน   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   กฏตฺตา  จ  รูปาน  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ รปูาน วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๓]  กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย   
กุสลา อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๔]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสลา   อาหารา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน  อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๕]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสลา   อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๖]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส  อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลา   อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน  อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๗]   อกุสโล   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลา   อาหารา   จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  อาหารปจฺจเยน    
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ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๘]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสลา   อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๗๙]  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วิปากาพฺยากตา    กิริยาพฺยากตา   อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปากาพฺยากตา     อาหารา     สมฺปยุตฺตกาน     ขนธฺาน    กฏตฺตา   
จ   รูปาน   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   กพฬึกาโร   อาหาโร  อิมสฺส   
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๐]    กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสลา   อินฺทฺริยา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
    [๕๘๑]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสลา   อินฺทฺริยา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๒]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสลา   อินทฺฺริยา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๓]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส  อินฺทรฺิยปจฺจเยน    
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ปจฺจโย   อกสุลา   อินฺทฺรยิา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๔]   อกุสโล   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลา   อินฺทฺรยิา   จิตฺตสมุฏานาน  รปูาน  อินฺทฺรยิปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๕]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสลา   อินฺทฺริยา   สมปฺยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๖]  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วิปากาพฺยากตา    กิริยาพฺยากตา   อินฺทฺริยา        
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รปูาน   อินฺทฺรยิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปฏสินฺธิกฺขเณ    วิปากาพฺยากตา    อินฺทรฺยิา   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ   รูปาน   อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย  จกฺขุนฺทฺริย   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   โสตินฺทฺริย   โสตวิ ฺาณสฺส   
อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฆานินฺทฺริย   ฆานวิ ฺาณสฺส   
อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ชิวฺหินฺทฺริย  ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส  อินฺทฺรยิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    กายินฺทฺริย   กายวิ ฺาณสฺส   อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย รูปชวิีตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๗]   กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย   
กุสลานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๕๘๘]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ   ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสลานิ   ฌานงฺคานิ   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน  ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๘๙]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
ฌานปจฺจเยน   ปจฺจโย   กสุลานิ   ฌานงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๐]    อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลานิ   ฌานงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน  ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๑]   อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส  ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลานิ   ฌานงฺคานิ   จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๒]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
ฌานปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสลานิ   ฌานงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๓]   อพฺยากโต   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปากาพฺยากตานิ   กิริยาพฺยากตานิ   ฌานงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน     จิตฺตสมุฏานาน ฺจ     รูปาน     ฌานปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วิปากาพฺยากตานิ   ฌานงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
กฏตฺตา จ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๕๙๔]   กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  มคฺคปจฺจเยน  ปจฺจโย   
กุสลานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๕]   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ   มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสลานิ   มคฺคงฺคานิ   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน  มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๖]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสสฺ   
มคฺคปจฺจเยน   ปจฺจโย   กสุลานิ   มคฺคงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๗]    อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลาน ิ  มคฺคงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน  มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๘]   อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส  มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุลานิ   มคฺคงฺคานิ   จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๕๙๙]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
มคฺคปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสลานิ   มคฺคงฺคานิ   สมปฺยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๐]   อพฺยากโต   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปากาพฺยากตานิ   กิริยาพฺยากตานิ   มคฺคงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน     จิตฺตสมุฏานาน ฺจ     รูปาน     มคฺคปจฺจเยน    ปจฺจโย    
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วิปากาพฺยากตานิ   มคฺคงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
กฏตฺตา จ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๑]   กสุโล   ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   สมปฺยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ตโย    ขนฺธา    เอกสฺส    ขนฺธสฺส    สมปฺยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     เทวฺ     ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน    สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๒]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุโล   เอโก   ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๓]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  วิปากาพฺยากโต     กริิยาพฺยากโต     เอโก     ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน     ขนฺธาน    สมฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตโย    ขนธฺา   
เอกสฺส   ขนธฺสฺส   สมฺปยตฺุตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา  ทวิฺนฺน   
ขนฺธาน    สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากาพฺยากโต   
เอโก    ขนฺโธ    ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    สมฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   สมปฺยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   
ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๔]   กุสโล   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ    สหชาตา:   กุสลา   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
กุสลา    ขนธฺา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   กายสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๕]   อกุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ   สหชาตา:   อกุสลา   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
อกุสลา    ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส   อิมสสฺ   กายสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๖]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     สหชาต     ปุเรชาต     ปจฺฉาชาต     ฯ    สหชาตา:   
วิปากาพฺยากตา    กริิยาพฺยากตา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน   รปูาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนธฺิกฺขเณ   วิปากาพฺยากตา   ขนฺธา   
กฏตฺตารูปาน     วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน     ปจฺจโย     ขนฺธา     วตฺถสฺุส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  วตฺถ ุ ขนฺธาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปุเรชาต:    จกฺขายตน    จกฺขุวิ ฺาณสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
โสตายตน    โสตวิ ฺาณสฺส    วิปฺปยตฺุตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฆานายตน   
ฆานวิ ฺาณสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ชวฺิหายตน   
ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  กายายตน   
กายวิ ฺาณสฺส    วิปฺปยตฺุตปจฺจเยน   ปจฺจโย   วตฺถุ   วิปากาพฺยากตาน    
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กิริยาพฺยากตาน   ขนฺธาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
วิปากาพฺยากตา   กิริยาพฺยากตา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๗]   อพฺยากโต   ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุเรชาต:    วตฺถุ    กุสลาน   ขนฺธาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๘]   อพฺยากโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปุเรชาต:    วตฺถุ   อกุสลาน   ขนฺธาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๖๐๙]   กสุโล  ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
กุสโล    เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนธฺาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส  อตฺถปิจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา   
ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๐]   กสุโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ    สหชาตา:   กุสลา   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   
กุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๑]   กสุโล   ธมโฺม   กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   กสุโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน    อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา    
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เอกสฺส   ขนธฺสฺส   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว     ขนฺธา     ทฺวินฺน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๒]    อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อกสุโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๓]   อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ   สหชาตา:   อกุสลา   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   
อกุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๔]   อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   อกุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนธฺาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน    อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   
เอกสฺส   ขนธฺสฺส   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว    ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๕]   อพฺยากโต   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาต    ปุเรชาต    ปจฺฉาชาต   อาหาร   อินฺทฺริย   ฯ   
สหชาโต:   วิปากาพฺยากโต   กริิยาพฺยากโต   เอโก   ขนฺโธ  ติณฺณนฺน    
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ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   
ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วิปากาพฺยากโต    เอโก   
ขนฺโธ    ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    กฏตฺตา    จ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ตโย    ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   กฏตฺตา   จ   รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนธฺาน   กฏตฺตา   
จ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ขนฺธา   วตฺถุสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วตฺถุ    ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   เอก   มหาภูต#   
ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตโย    มหาภูตา   
เอกสฺส    มหาภูตสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    เทฺว    มหาภูตา   
ทฺวินฺน   มหาภูตาน   อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย  มหาภูตา  จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน     กฏตฺตารูปาน     อุปาทารูปาน     อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   
พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน เอก   
มหาภูต     ติณฺณนฺน    มหาภูตาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ตโย   
มหาภูตา    เอกสฺส    มหาภูตสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    เทฺว   
มหาภูตา    ทวิฺนฺน    มหาภูตาน    อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   มหาภูตา   
จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน   กฏตฺตารูปาน   อุปาทารูปาน   อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปุเรชาต:   อรหา   จกฺขุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสติ   โสต   ...   ฆาน  ชิวฺห  กาย  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส    
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โผฏพฺเพ    ...    วตฺถุ   อนิจฺจโต   ทุกขฺโต   อนตฺตโต   วิปสฺสติ   
ทิพฺเพน    จกฺขุนา    รูป    ปสฺสติ    ทพฺิพาย    โสตธาตุยา   สทฺท   
สุณาติ  รูปายตน     จกฺขุวิ ฺาณสฺส     อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย   
สทฺทายตน  ฯเปฯ     คนธฺายตน     รสายตน     โผฏพฺพายตน   
กายวิ ฺาณสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   จกฺขายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    โสตายตน    โสตวิ ฺาณสฺส   
ฆานายตน   ฆานวิ ฺาณสฺส   ชิวฺหายตน  ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส   
กายายตน  กายวิ ฺาณสฺส     อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย     วตฺถ ุ  
วิปากาพฺยากตาน   กิริยาพฺยากตาน   ขนฺธาน  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปจฺฉาชาตา:    วิปากาพฺยากตา   กริิยาพฺยากตา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  กพฬึกาโร  อาหาโร  อิมสฺส   
กายสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   รูปชีวิตินฺทฺรยิ   กฏตฺตารปูาน   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๖]   อพฺยากโต   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปุเรชาต:   เสกฺขา   วา   ปุถชุชฺนา   วา  จกขฺุ  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   โสต   ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รูเป   
สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ...  วตฺถุ  อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสนฺติ   ทิพฺพาย   โสตธาตุยา   
สทฺท สุณนฺติ ฯ วตฺถ ุกุสลาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๗]   อพฺยากโต   ธมฺโม   อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    ปุเรชาต:    จกขฺุ    อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   
ราโค    อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รเูป   
สทฺเท   คนฺเธ   รเส   โผฏพฺเพ   ...  วตฺถุ  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ   
ต    อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ฯ   
วตฺถุ อกุสลาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๘]   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ  ธมฺมา  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปุเรชาต   ฯ   สหชาโต:   กุสโล   
เอโก    ขนฺโธ    จ   วตฺถ ุ  จ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ   เทฺว   ขนฺธา   จ   วตฺถุ   จ   ทฺวินนฺ   ขนฺธาน   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๑๙]   กสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร   อินฺทฺริย   ฯ   
สหชาตา:    กุสลา    ขนธฺา    จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน   อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:  กุสลา  ขนฺธา  จ   
กพฬึกาโร   อาหาโร   จ   อิมสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปจฺฉาชาตา:    กุสลา    ขนธฺา   จ   รูปชวิีตินฺทฺริย ฺจ   กฏตฺตารูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๒๐]   อกุสโล   จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปุเรชาต   ฯ   สหชาโต:  อกุสโล    
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เอโก   ขนฺโธ   จ  วตฺถ ุ จ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  อตฺถปิจฺจเยน  ปจฺจโย   
ตโย   ขนฺธา   จ   วตฺถ ุ จ  เอกสฺส  ขนฺธสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๒๑]  อกุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร   อินฺทฺริย   ฯ   
สหชาตา:   อกุสลา   ขนฺธา  จ  มหาภูตา  จ  จิตฺตสมุฏานาน  รปูาน   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    ปจฺฉาชาตา:   อกุสลา   ขนฺธา   จ   
กพฬึกาโร   อาหาโร   จ   อิมสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปจฺฉาชาตา:    อกุสลา   ขนฺธา   จ   รูปชีวิตินฺทฺริย ฺจ   กฏตฺตารูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย   
     [๖๒๒]   กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  นตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ปุริมา   ปรุิมา   กุสลา   ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  กุสลาน  ขนฺธาน   
นตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ยถา  อนนฺตรปจฺจย  เอว   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๖๒๓]   กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  วิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ปุริมา   ปรุิมา   กุสลา   ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  กุสลาน  ขนฺธาน   
วิคตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ยถา  อนนฺตรปจฺจย  เอว   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๖๒๔]    กุสโล    ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อวิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   กุสโล   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   อวิคตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส  ขนฺธสฺส  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
เทฺว   ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
ยถา อตฺถิปจฺจย เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ป ฺหาวารสฺส วิภงฺโค นิฏ ิโต ฯ   
      ป ฺหาวารสฺส อนุโลมคณนา   
        เหตุมูลก   
     [๖๒๕]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส   
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต   
อินฺทฺริเย    สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต เตรส ฯ   
     [๖๒๖]   เหตุปจฺจยา   อธิปติยา  จตฺตาริ  ...  สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต   วิปาเก   เอก  อินฺทฺริเย  จตฺตาริ   
ฌาเน   จตฺตาริ   มคฺเค   จตฺตาริ   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๒๗]   เหตุ สหชาต  นิสฺสย  อตฺถ ิ อวิคตนฺติ  สตฺต  ฯ  เหตุ  สหชาต   
อ ฺม ฺ  นิสฺสย  อตฺถ ิ อวิคตนฺติ   ตีณิ ฯ  เหตุ  สหชาต  อ ฺม ฺ- 
นิสฺสย  สมฺปยุตฺต  อตฺถิ  อวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  เหตุ สหชาต  นิสฺสย  วิปฺปยุตฺต-    
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อตฺถิ อวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   เหตุ สหชาต นิสฺสย วิปาก อตฺถิ อวิคตนฺติ     
เอก  ฯ  เหตุ สหชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก อตฺถิ อวิคตนฺติ   เอก  ฯ   
เหตุ สหชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  เอก   ฯ   
เหตุ สหชาต นสิฺสย วิปาก วิปฺปยุตฺต อตฺถิอวิค ตนฺติ     เอก   ฯ  เหตุ สห- 
ชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก วิปฺปยุตฺต อตฺถิอวิค ตนฺติ   เอก   ฯ  เหตุ- 
สหชาต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ     จตฺตาริ   ฯ  เหตุ สหชาต- 
อ ฺม ฺ นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ  เหตุ สหชาต- 
อ ฺม ฺ นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค สมปฺยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  เทฺว  ฯ  เหตุ- 
สหชาต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ    เทฺว   ฯ  เหตุ- 
สหชาต นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ     เอก   ฯ  เหตุ สห- 
ชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ  เอก   ฯ   
เหตุ สหชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ- 
อวิคตนฺติ   เอก   ฯ  เหตุ สหชาต นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค วิปฺปยุตฺตอตฺถ-ิ 
อวิคตนฺติ   เอก    ฯ  เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ  เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริย- 
มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ  ฯ เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
อินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ  เหตุอธิปติสหชาต- 
นิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว  ฯ  เหตุอธิปติสห- 
ชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ  เหตุอธิปติสห- 
ชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  
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เอก ฯ   เหตุอธิปติ  สหชาต  นิสฺสย  วิปาก  อินฺทฺรยิ  มคฺค  วิปปฺยุตฺต  อตฺถ-ิ 
อวิคตนฺติ เอก ฯ   
         เหตุมูลก นิฏ ิต ฯ   
                                  อารมฺมณมูลก   
        [๖๒๘]   อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติยา   สตฺต  ...  นิสฺสเย  ตีณิ   
อุปนิสฺสเย   สตฺต   ปุเรชาเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา  ตีณิ   
อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๖๒๙]   อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยนฺติ   สตฺต  ฯ  อารมฺมณปุเร- 
ชาตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   อารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิ- 
อวิคตนฺติ  ตีณิ     ฯ    อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก    ฯ  อารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถ-ิ 
อวิคตนฺติ เอก ฯ   
                                           อธิปติมูลก   
        [๖๓๐]   อธิปติปจฺจยา  เหตุยา  จตฺตาริ  ...  อารมฺมเณ  สตฺต   
สหชาเต    สตฺต    อ ฺม ฺเ    ตีณิ    นิสฺสเย   อฏ   อุปนิสฺสเย   
สตฺต  ปุเรชาเต  เอก  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทรฺิเย  สตฺต   
มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   จตฺตาริ  อตฺถิยา  อฏ   
อวิคเต อฏ ฯ   
     [๖๓๑]   อธิปติอตฺถิอวิคตนฺติ   อฏ   ฯ  อธิปตินิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   
อฏ  ฯ  อธิปตินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     จตฺตาริ     ฯ    
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อธิปติอารมฺมณอุปนิสฺสยนฺติ  สตฺต     ฯ     อธิปติอารมฺมณอุปนิสฺสย-   
ปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ    อธิปติอารมฺมณนิสฺสยอุปนิสฺสย-   
ปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก    ฯ    อธิปติสหชาตนิสฺสยอตฺถิ-   
อวิคตนฺติ     สตฺต     ฯ     อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิ-   
อวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ     อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ ฯ อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ  อธิปติสห- 
ชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ    อธิปติ- 
สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก   ฯ  อธิปติสหชาต- 
นิสฺสยอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต    ฯ   อธิปติสหชาตอ ฺ- 
ม ฺนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ   ฯ   อธิปติ- 
สหชาตนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ  ฯ   
อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิ- 
อวิคตนฺติ  เอก     ฯ    อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยวิปฺป- 
ยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก   ฯ   อธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิ- 
อวิคตนฺติ  สตฺต     ฯ    อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺค- 
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   อธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺค- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย- 
มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก   ฯ  อธิปติ สหชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย- 
วิปาก อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  เอก  ฯ  อธิปติ สหชาต-  
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นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก   ฯ   อธิปติ- 
เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ  ฯ  อธิปติ- 
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ-   
เทฺว   ฯ  อธิปติเหตุสหชาต  นิสฺสย  อินฺทฺริย  มคฺค  วิปฺปยุตฺต  อตฺถิ  อวิ- 
คตนฺติ  เทฺว  ฯ  อธิปติ  เหตุ  สหชาต  นิสฺสย  วิปาก  อินฺทฺรยิ  มคฺค  อตฺถิ- 
อวิคตนฺติ  เอก ฯ อธิปติ  เหตุ  สหชาต  อ ฺม ฺ  นิสฺสย  วิปาก- 
อินฺทฺริย  มคฺค  สมฺปยุตฺต  อตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ อธิปติ  เหตุ  สหชาต- 
นิสฺสย  วิปาก  อินฺทฺรยิ  มคฺค  วิปฺปยุตฺต อตฺถิ  อวิคตนฺติ เอก ฯ   
           อนนฺตรมูลก   
     [๖๓๒]  อนนฺตรปจฺจยา  สมนนฺตเร  สตฺต  ...  อุปนิสฺสเย  สตฺต   
อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เอก นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๓๓]  อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ     สตฺต     ฯ   
อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ       ตีณิ      ฯ   
อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ เอก ฯ   
           สมนนฺตรมูลก   
     [๖๓๔]  สมนนฺตรปจฺจยา  อนนฺตเร  สตฺต  ...  อุปนิสฺสเย  สตฺต   
อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เอก นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๓๕]  สมนนฺตรอนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ     สตฺต     ฯ   
สมนนฺตรอนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  สมนนตฺร- 
อนนฺตร  อุปนิสฺสย  กมฺม  นตฺถ ิ วิคตนฺติ  เอก ฯ    
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                                          สหชาตมูลก   
        [๖๓๖]   สหชาตปจฺจยา   เหตุยา   สตฺต  ...  อธิปติยา  สตฺต   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย  นว  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
สตฺต   อินฺทฺรเิย   สตฺต   ฌาเน   สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ   
     [๖๓๗]  สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ นว ฯ สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิ-   
อวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ     สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ   ฯ  สหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ       เอก      ฯ   
สหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิ-   
อวิคตนฺติ    เอก   ฯ   สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก     ฯ     สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
           อ ฺม ฺมูลก   
     [๖๓๘]   อ ฺม ฺปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ   ...  อธิปติยา  ตีณิ   
สหชาเต    ตีณิ    นิสฺสเย    ตีณิ    กมฺเม    ตีณิ   วิปาเก   เอก   
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   ตีณิ   
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต เอก อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๖๓๙]  อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ    
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อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก    ฯ   
อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
        นิสฺสยมูลก   
     [๖๔๐]  นสิฺสยปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต ... อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา   
อฏ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ  อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต   
ตีณิ   กมฺเม   สตฺต   วิปาเก   เอก  อาหาเร  สตฺต  อินทฺฺริเย  สตฺต   
ฌาเน    สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   
อตฺถิยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
     [๖๔๑]   นิสฺสย อตฺถิ อวิค ตนฺติ   เตรส  ฯ  นิสสฺย อธิปติ อตฺถิ  
อวิคตนฺติ  อฏ  ฯ  นิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต  ฯ  นิสสฺยวิปฺป- 
ยุตฺตอตฺถิ อวิคตนฺติ  ป ฺจ  ฯ  นิสฺสยอธิปติวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
จตฺตาริ   ฯ  นิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ  นิสฺสย- 
ปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ  นิสฺสยอารมฺมณปุเรชาต- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  นิสฺสยอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสย- 
ปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ  นิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริย- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ  นิสฺสย สหชาต อตฺถิ อวิคตนฺติ  นว  ฯ  
นิสฺสย สหชาต อ ฺม ฺ อตฺถิ อวิคตนฺติ  ตีณิ   ฯ   นิสฺสย สหชาต- 
อ ฺม ฺ สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ  นิสฺสย  สหชาต วิปฺป-  
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ยุตฺต  อตฺถิ อวิคตนฺติ ตีณิ ฯ  นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปฺปยุตฺต- 
อตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ  นิสฺสยสหชาตวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก ฯ   
นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
นิสฺสยสหชาตวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
           อุปนิสฺสยมูลก   
     [๖๔๒]  อุปนิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ  สตฺต  ...  อธิปติยา  สตฺต   
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   นิสฺสเย   เอก   ปุเรชาเต   
เอก   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   เทฺว   วิปปฺยุตฺเต   เอก   อตฺถิยา   
เอก นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เอก ฯ   
     [๖๔๓]    อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตีติ    สตฺต    ฯ   
อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปติปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตินิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก ฯ   
อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตนฺติ สตฺต ฯ  อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตร- 
อาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ   ตีณิ  ฯ  อุปนิสสฺยกมฺมนฺติ เทฺว ฯ อุปนิสสฺยอนนฺตร- 
สมนนฺตรกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ เอก ฯ   
           ปุเรชาตมูลก   
     [๖๔๔]   ปุเรชาตปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ  ...  อธิปติยา  เอก   
นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   เอก   อินฺทรฺิเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ    
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อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๖๔๕]     ปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ   
ปุเรชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
ปุเรชาตอารมฺมณอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
ปุเรชาตอารมฺมณนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ  ฯ   
ปุเรชาตอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
ปุเรชาตอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
ปุเรชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
          ปจฺฉาชาตมูลก   
     [๖๔๖]   ปจฺฉาชาตปจฺจยา   วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ...  อตฺถิยา  ตีณิ   
อวิคเต ตีณิ ฯ ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
           อาเสวนมูลก   
     [๖๔๗]   อาเสวนปจฺจยา   อนนฺตเร  ตีณิ  ...  สมนนฺตเร  ตีณิ   
อุปนิสฺสเย  ตีณิ  นตฺถิยา     ตีณิ     วิคเต     ตีณิ     ฯ   
อาเสวนอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
        กมฺมมลูก   
     [๖๔๘]  กมฺมปจฺจยา  อนนฺตเร เอก ... สมนนฺตเร เอก สหชาเต   
สตฺต   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   เทฺว  วิปาเก   
เอก   อาหาเร   สตฺต   สมปฺยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ  อตฺถิยา   
สตฺต นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๔๙]    กมฺมอุปนิสฺสยนฺติ    เทฺว    ฯ   กมฺมอนนฺตรสมนนฺตร-    
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อุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ    เอก   ฯ   กมมฺสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
สตฺต  ฯ     กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ   ฯ   กมมฺสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ   ฯ   กมมฺสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ ฯ กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก    ฯ   
กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก    ฯ   
กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
        วิปากมูลก   
     [๖๕๐]  วิปากปจฺจยา  เหตุยา  เอก ... อธิปติยา เอก สหชาเต   
เอก   อ ฺม ฺเ   เอก  นิสฺสเย  เอก  กมฺเม  เอก  อาหาเร  เอก   
อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน  เอก  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต  เอก วิปฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๖๕๑]   วิปากสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ  วิปากสหชาต-   
อ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ วิปากสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิตตนฺติ     เอก    ฯ    วิปากสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ วิปากสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 211 

           อาหารมูลก   
     [๖๕๒]   อาหารปจฺจยา   อธิปติยา  สตฺต  ...  สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ    ตีณิ    นิสสฺเย   สตฺต   กมฺเม   สตฺต   วิปาเก   เอก   
อินฺทฺริเย   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา  สตฺต   
อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๕๓]   อาหาร อตฺถ ิอวิคตนฺติ    สตฺต  ฯ  อาหาร สหชาต นิสฺสย 
อตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ  อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิ 
อวิคตนฺติ    ตีณิ  ฯ  อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ     ตีณิ  ฯ  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ 
ตีณิ   ฯ  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ  อาหาร 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ  อาหาร 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ  อาหาร 
สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ  อาหารสหชาต 
อ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  อาหารสหชาต 
อ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ  อาหาร 
สหชาตนิสฺสยกมฺมวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  อาหาร สหชาต 
นิสฺสย กมฺม วิปาก อตฺถิ อวิคตนฺติ   เอก  ฯ  อาหาร สหชาต อ ฺม ฺ 
นิสฺสย กมฺม วิปาก อตฺถิ อวิคตนฺติ    เอก   ฯ  อาหาร สหชาต อ ฺม ฺ   
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นิสฺสย กมฺม วิปาก สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  เอก  ฯ  อาหารสหชาต 
นิสฺสยกมฺมวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ    อาหารสหชาต 
อ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ อาหาร 
สหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต    ฯ  อาหารสหชาตอ ฺม ฺ 
นิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ  อาหารสหชาตอ ฺม ฺ 
นิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  อาหารสหชาต 
นิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ  อาหารสหชาต 
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก     ฯ  อาหารสหชาตอ ฺม ฺ 
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก  ฯ  อาหารสหชาต 
อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก  ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ  อวิคตนฺติ   
เอก   ฯ  อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต     ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ    
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           อินฺทฺริยมูลก   
     [๖๕๔]   อินฺทฺริยปจฺจยา  เหตุยา  จตฺตาริ  ...  อธิปติยา  สตฺต   
สหชาเต   สตฺต   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต  ปุเรชาเต  เอก   
วิปาเก   เอก  อาหาเร  สตฺต  ฌาเน  สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยุตฺเต   
ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๕๕]   อินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต  ฯ  อินฺทรฺิยนิสฺสยอตฺถ ิ
อวิคตนฺติ  สตฺต  ฯ  อินฺทรฺิยนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
อินฺทฺริยนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก  ฯ  อินฺทฺรยิ 
สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ  อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺ 
นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ  อินฺทรฺยิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย 
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺต 
อตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ  อินฺทฺริย 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ  อินฺทฺริย 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก ฯ  อินฺทฺริยสหชาต 
นิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ  อินทฺฺริย สหชาต  
อ ฺม ฺ นิสฺสย มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ  อินฺทฺริย สหชาต   
อ ฺม ฺ  นิสฺสย  มคฺค  สมฺปยุตฺต  อตฺถิ อวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ  อินฺทฺริย  
สหชาต นิสฺสย มคฺค วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  อินฺทฺรยิ สหชาต   
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นิสฺสย วิปาก มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ   เอก  ฯ   
อินฺทฺริย สหชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย วิปาก มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก    ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก    ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก    ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก    ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   สตฺต   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
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อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก   ฯ   อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก    ฯ   อินทฺฺริยสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
สตฺต     ฯ    อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ     ฯ     อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก   ฯ  อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก    ฯ   อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก   ฯ  อินทฺฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก    ฯ   อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก  ฯ     อินทฺฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
สตฺต    ฯ   อินฺทฺริยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ   ฯ   อินฺทฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ    ฯ    อินฺทฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก  ฯ อินฺทรฺิยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ    อินทฺฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก  ฯ   อินทฺฺริย อธิปติ สหชาต นิสฺสย มคฺค อตฺถิ   
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อวิคตนฺติ  สตฺต ฯ    อินฺทรฺิย อธิปติ สหชาต อ ฺม ฺ นิสฺสย มคฺค  
สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  ตีณิ    ฯ   อินฺทฺริย อธิปติ สหชาต นิสสฺย มคฺค  
วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ  อินฺทฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปาก 
มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ  อินฺทรฺิยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย 
วิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก  ฯ  อินฺทรฺิยอธิปติสหชาต 
นิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ  อินฺทฺริยเหตุ 
สหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ  ฯ  อินฺทฺริยเหตุสหชาต 
อ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    เทฺว    ฯ     อินฺทฺริย 
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ  อินฺทฺริย 
เหตุสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เทฺว    ฯ  อินทฺฺริยเหตุ 
สหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ  อินฺทฺริย 
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  
เอก  ฯ  อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  
เอก   ฯ  อินทฺฺริยเหตุสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺต อตฺถิอวิคตนฺติ  
เอก  ฯ  อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    จตฺตาริ    ฯ   
อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ   
อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว  ฯ   
อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
อินฺทฺริยเหตุอธิปติ  
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สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก    ฯ    อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ   
        ฌานมูลก   
     [๖๕๖]   ฌานปจฺจยา   สหชาเต   สตฺต   ...  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
นิสฺสเย  สตฺต  วิปาเก  เอก  อินฺทฺริเย  สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยตฺุเต   
ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๕๗]   ฌานสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   สตฺต  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ     ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ     ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ   ตีณิ  ฯ  ฌาน สหชาต นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย อตฺถ ิอวิคตนฺติ    
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เอก    ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ    ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก    ฯ   ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ    ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก  ฯ  ฌานสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   สตฺต   ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
ฌานสหชาต  
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อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
        มคฺคมูลก   
     [๖๕๘]  มคฺคปจฺจยา  เหตุยา จตฺตาริ ... อธิปติยา สตฺต สหชาเต   
สตฺต   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต   วิปาเก   เอก   อินฺทฺริเย   
สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๕๙]   มคฺคสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   สตฺต  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ      ตีณิ     ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ      เอก      ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ      เอก      ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ      ตีณิ      ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ  ฯ  มคฺค  



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 220 

สหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ      ตีณิ      ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ       เอก      ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺต ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ       ตีณิ       ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ       ตีณิ       ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ    เอก       ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก     ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก     ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ       สตฺต       ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ     ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ    ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคนฺติ      เอก     ฯ  มคฺค  
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สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคนฺติ    เอก   ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ       สตฺต      ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก    ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก  ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก     ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ      จตฺตาริ      ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    เทฺว    ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ     เทฺว     ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เทฺว    ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอก  ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    
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เอก   ฯ   มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   จตฺตาริ   ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว  ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
           สมฺปยุตฺตมูลก   
    [๖๖๐]  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ... อธิปติยา ตีณิ สหชาเต   
ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก  เอก   
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค  ตีณิ  อตฺถิยา   
ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๖๖๑]    สมฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
สมฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
           วิปฺปยุตฺตมูลก   
     [๖๖๒]   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ   
อธิปติยา    จตฺตาริ    สหชาเต    ตีณิ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   
ป ฺจ   อุปนิสฺสเย   เอก   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม   
ตีณิ   วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   ตีณิ   ฌาเน  ตีณิ   
มคฺเค ตีณิ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
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     [๖๖๓]  วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ป ฺจ  ฯ วิปฺปยุตฺตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   
ป ฺจ  ฯ  วิปปฺยุตฺตอธิปตินิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     จตฺตาริ     ฯ   
วิปฺปยุตฺตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ วิปฺปยุตฺตปจฺฉาชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  
ตีณิ  ฯ  วิปฺปยุตฺตนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
วิปฺปยุตฺตอารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ       ตีณิ      ฯ   
วิปฺปยุตฺตอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอก     ฯ   
วิปฺปยุตฺตนิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ       เอก      ฯ   
วิปฺปยุตฺตสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ   วิปฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   เอก   ฯ   วิปฺปยตฺุตสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ วิปฺปยตฺุตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอก ฯ   
        อตฺถิมลูก   
     [๖๖๔]  อตฺถิปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ... อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา   
อฏ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย  เตรส  อุปนิสสฺเย   
เอก   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก   
อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน  สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยตฺุเต   
ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อวิคเต เตรส ฯ   
     [๖๖๕]   อตฺถิอวิคตนฺติ  เตรส  ฯ  อตฺถินิสฺสยอวิคตนฺติ  เตรส  ฯ   
อตฺถิอธิปติอวิคตนฺติ    อฏ    ฯ   อตฺถิอธิปตินิสฺสยอวิคตนฺติ   อฏ   ฯ   
อตฺถิอาหารอวิคตนฺติ    สตฺต    ฯ    อตฺถิอินฺทฺริยอวิคตนฺติ    สตฺต   ฯ   
อตฺถินิสฺสยอินฺทฺริยอวิคตนฺติ   สตฺต   ฯ   อตฺถิวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   ป ฺจ  ฯ    
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อตฺถินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   ป ฺจ   ฯ  อตฺถิอธิปตินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ  
จตฺตาริ     ฯ     อตฺถิอธิปตินิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
อตฺถิปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ  อตฺถิปเุรชาตอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
อตฺถินิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ  อตฺถอิารมฺมณปุเรชาตอวิคตนฺติ   
ตีณิ     ฯ     อตฺถิอารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
อตฺถิอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอวิคตนฺติ      เอก      ฯ   
อตฺถิอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ     เอก     ฯ   
อตฺถินิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ เอก ฯ   
        ปกิณฺณก นาม อิม ฯ   
     [๖๖๖]   อตฺถิสหชาตนิสฺสยอวิคตนฺติ  นว  ฯ  อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   
ตีณิ ฯ อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   
ตีณิ     ฯ     อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยตฺุตอวิคตนฺติ    เอก    ฯ   
อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปากอวิคตนฺติ    เอก   ฯ   อตฺถสิหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
วิปากอวิคตนฺติ    เอก    ฯ   อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺต-   
อวิคตนฺติ  เอก     ฯ     อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   
เอก ฯ อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ เอก ฯ    
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        นตฺถิมลูก   
     [๖๖๗]   นตฺถิปจฺจยา   อนนฺตเร   สตฺต  ...  สมนนฺตเร  สตฺต   
อุปนิสฺสเย สตฺต อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เอก วิคเต สตฺต ฯ   
     [๖๖๘]  นตฺถิอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยวิคตนฺติ     สตฺต     ฯ   
นตฺถิอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนวิคตนฺติ       ตีณิ      ฯ   
นตฺถิอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยกมฺมวิคตนฺติ เอก ฯ   
        วิคตมูลก   
     [๖๖๙]   วิคตปจฺจยา   อนนฺตเร   สตฺต  ...  สมนนฺตเร  สตฺต   
อุปนิสฺสเย สตฺต อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เอก นตฺถิยา สตฺต ฯ   
     [๖๗๐]  วิคตอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถีติ  สตฺต     ฯ   
วิคตอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนนตฺถีติ       ตีณิ       ฯ   
วิคตอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยกมฺมนตฺถีติ เอก ฯ   
        อวิคตมูลก   
     [๖๗๑]  อวิคตปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต ... อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา   
อฏ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย  เตรส  อุปนิสสฺเย   
เอก   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก   
อาหาเร    สตฺต    อินฺทรฺิเย   สตฺต   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา เตรส ฯ   
     [๖๗๒]   อวิคตอตฺถีติ   เตรส   ฯ  อวิคตนิสฺสยอตฺถีติ  เตรส  ฯ   
อวิคตอธิปติอตฺถีติ    อฏ    ฯ    อวิคตอธิปตินิสฺสยอตฺถีติ    อฏ   ฯ    
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อวิคตอาหารอตฺถีติ     สตฺต    ฯ    อวิคตอินฺทฺริยอตฺถีติ    สตฺต    ฯ   
อวิคตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถีติ    สตฺต   ฯ   อวิคตวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ   ป ฺจ   ฯ   
อวิคตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ    ป ฺจ    ฯ   อวิคตอธิปตินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ   
จตฺตาริ  ฯ  อวิคตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ  ตีณิ     ฯ   
อวิคตปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ   ตีณิ   ฯ   อวิคตปุเรชาตอตฺถีติ   ตีณิ  ฯ   
อวิคตนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ   ตีณิ   ฯ  อวิคตอารมฺมณปุเรชาตอตฺถีติ   
ตีณิ       ฯ       อวิคตอารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ   
ตีณิ     ฯ     อวิคตอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถีติ    เอก    ฯ   
อวิคตอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ  เอก     ฯ   
อวิคตนิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ เอก ฯ   
        ปกิณฺณก นาม อิม ฯ   
     [๖๗๓]   อวิคตสหชาตนิสฺสยอตฺถีติ  นว  ฯ  อวิคตสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยอตฺถีติ     ตีณิ     ฯ    อวิคตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถีติ   
ตีณิ   ฯ   อวิคตสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ  ตีณิ  ฯ   
อวิคตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ   เอก   ฯ  อวิคตสหชาตนิสฺสย-   
วิปากอตฺถีติ     เอก     ฯ     อวิคตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถีติ   
เอก     ฯ     อวิคตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถีติ   
เอก     ฯ     อวิคตสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ     เอก     ฯ   
อวิคตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถีติ เอก ฯ   
      ป ฺหาวารสฺส อนุโลมคณนา นิฏ ิตา ฯ    
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         ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียอุทฺธาโร   
     [๖๗๔]   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
กุสโล    ธมโฺม    อกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   
...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  กุสโล  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ... อุปนิสฺสย-   
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   กุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   จ  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๗๕]   อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
อกุสโล   ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   อกุสโล  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ... อุปนิสฺสย-   
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ    อกุสโล    ธมฺโม   อกุสลสฺส   จ   อพฺยากตสฺส   จ   
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๗๖]  อพฺยากโต  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ...   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ...  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย    
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...   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   อินทฺฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
อพฺยากโต    ธมฺโม    กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   
...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  ...  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
อพฺยากโต    ธมฺโม   อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   
... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๖๗๗]   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ  ธมฺมา  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
สหชาต   ปุเรชาต   ฯ  กสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา  อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ   
     [๖๗๘]   อกุสโล   จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
สหชาต   ปุเรชาต  ฯ  อกสุโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมมฺา  อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ   
        ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียอุทฺธาโร ฯ   
      ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียคณนา   
        นเหตุมูลก   
     [๖๗๙]   นเหตุยา   ปณฺณรส   นอารมฺมเณ   ปณฺณรส  นอธิปติยา   
ปณฺณรส   นอนนฺตเร  ปณฺณรส  นสมนนฺตเร  ปณฺณรส   
นสหชาเต    เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   เอกาทส   
นอุปนิสฺสเย    ปณฺณรส   นปุเรชาเต   เตรส   นปจฺฉาชาเต   ปณฺณรส   
นอาเสวเน     ปณฺณรส    นกมฺเม    ปณฺณรส    นวิปาเก    ปณฺณรส   
นอาหาเร   ปณฺณรส   นอินฺทฺริเย   ปณฺณรส   นฌาเน  ปณฺณรส  นมคฺเค    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 229 

ปณฺณรส   นสมฺปยุตฺเต   เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถิยา  นว   
โนนตฺถิยา ปณฺณรส โนวิคเต ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๐]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   ปณฺณรส  ...  นอธิปติยา   
ปณฺณรส    นอนนฺตเร    ปณฺณรส    นสมนนฺตเร   ปณฺณรส   นสหชาเต   
เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   
ปณฺณรส    นปุเรชาเต   เตรส   นปจฺฉาชาเต   ปณฺณรส   นอาเสวเน   
ปณฺณรส   นกมฺเม   ปณฺณรส   นวิปาเก   ปณฺณรส   นอาหาเร  ปณฺณรส   
นอินฺทฺริเย   ปณฺณรส   นฌาเน   ปณฺณรส  นมคฺเค  ปณฺณรส  นสมฺปยุตฺเต   
เอกาทส     นวิปฺปยุตฺเต     นว     โนอตฺถิยา    นว    โนนตฺถิยา   
ปณฺณรส โนวิคเต ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๑]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติยา   ปณฺณรส   
...   นอนนฺตเร   ปณฺณรส  นสมนนฺตเร  ปณฺณรส  นสหชาเต  เอกาทส   
นอ ฺม ฺเ    เอกาทส    นนิสฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   เตรส   
นปุเรชาเต    เตรส   นปจฺฉาชาเต   ปณฺณรส   นอาเสวเน   ปณฺณรส   
นกมฺเม   ปณฺณรส   นวิปาเก   ปณฺณรส  นอาหาเร  ปณฺณรส  นอินฺทฺริเย   
ปณฺณรส   นฌาเน   ปณณฺรส   นมคฺเค   ปณฺณรส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส   
นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   ปณฺณรส   โนวิคเต   
ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๒]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตรปจฺจยา  นสหชาเต  เอกาทส ... นอ ฺม ฺเ    
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เอกาทส    นนิสฺสเย    เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   เตรส   นปุเรชาเต   
เตรส   นปจฺฉาชาเต   ปณฺณรส  นอาเสวเน  ปณฺณรส  นกมฺเม  ปณฺณรส   
นวิปาเก   ปณฺณรส   นอาหาเร   ปณฺณรส  นอินฺทรฺิเย  ปณฺณรส  นฌาเน   
ปณฺณรส   นมคฺเค   ปณฺณรส   นสมฺปยตฺุเต   เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว   
โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา ปณฺณรส โนวิคเต ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๓]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา    นสหชาตปจฺจยา    นอ ฺม ฺเ   
เอกาทส  ...  นนิสฺสเย เอกาทส นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต เอกาทส   
นปจฺฉาชาเต   นว  นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก   
เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺรเิย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส   
นมคฺเค   เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา   
นว โนนตฺถิยา เอกาทส โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๔]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นนิสฺสเย   เอกาทส   ...   นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  เอกาทส   
นปจฺฉาชาเต   นว  นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก   
เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺรเิย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส   
นมคฺเค   เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา   
นว โนนตฺถิยา เอกาทส โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๕]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    
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นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นนิสฺสยปจฺจยา     นอุปนสิฺสเย     ป ฺจ     นปุเรชาเต     เอกาทส   
นปจฺฉาชาเต   นว  นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก   
เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺรเิย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส   
นมคฺเค   เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา   
นว โนนตฺถิยา เอกาทส โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๘๖]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นนิสฺสยปจฺจยา    นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาเต   ป ฺจ   
...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ป ฺจ  นกมฺเม  ป ฺจ  นวิปาเก   
ป ฺจ   นอาหาเร   ป ฺจ   นอินฺทฺริเย   ป ฺจ   นฌาเน  ป ฺจ  นมคฺเค   
ป ฺจ    นสมปฺยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๖๘๗]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นนิสฺสยปจฺจยา       นอุปนิสฺสยปจฺจยา      นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   ...  นอาเสวเน  ป ฺจ  นกมฺเม  ป ฺจ  นวิปาเก   
ป ฺจ   นอาหาเร   ป ฺจ   นอินฺทฺริเย   ป ฺจ   นฌาเน  ป ฺจ  นมคฺเค   
ป ฺจ    นสมปฺยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ    
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     [๖๘๘]     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวเน   ตีณิ   ...  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก   
ตีณิ    นอาหาเร    ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   
ตีณิ    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ    นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ    โนอตฺถิยา   เทฺว   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๖๘๙]  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯเปฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา   
นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   นวิปาเก   เอก   ...   นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๖๙๐]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯเปฯ  นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา   นอาหารปจฺจยา   นฌานปจฺจยา   นมคฺเค   เอก  ...   
นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๖๙๑]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา   
นฌานปจฺจยา  นมคฺเค  เอก  ...  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๖๙๒]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯเปฯ  นอาหารปจฺจยา   
นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมปฺยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคเต เอก ฯ   
     [๖๙๓]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯเปฯ  นกมฺมปจฺจยา    
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นวิปากปจฺจยา   นอินฺทฺรยิปจฺจยา   นฌาเน   เอก  ...  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๖๙๔]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯเปฯ  นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคเต เอก ฯ   
         นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ   
          นอารมฺมณมูลก   
     [๖๙๕]   นอารมฺมณปจฺจยา   นเหตุยา  ปณฺณรส  ...  นอธิปติยา   
ปณฺณรส    นอนนฺตเร    ปณฺณรส    นสมนนฺตเร   ปณฺณรส   นสหชาเต   
เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   
เตรส  นปุเรชาเต  เตรส  นปจฺฉาชาเต  ปณฺณรส  นอาเสวเน  ปณฺณรส   
นกมฺเม   ปณฺณรส   นวิปาเก   ปณฺณรส  นอาหาเร  ปณฺณรส  นอินฺทฺริเย   
ปณฺณรส   นฌาเน   ปณฺณรส   นมคฺเค   ปณฺณรส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส   
นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   ปณฺณรส   โนวิคเต   
ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๙๖]     นอารมฺมณปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา    นสหชาตปจฺจยา    นอ ฺม ฺเ   
เอกาทส   ...   นนิสฺสเย   เอกาทส  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต   
เอกาทส   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส   
นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺริเย  เอกาทส  นฌาเน    
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เอกาทส    นมคฺเค   เอกาทส   นสมฺปยุตฺเต   เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   
นว    โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส   โนวิคเต   เอกาทส   
โนอวิคเต   นว   ฯเปฯ   ยถา   นเหตุมูลก   เอว  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ   
นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา ยถา นเหตุมูลก ฯ   
           สหชาตมูลก   
     [๖๙๗]   นสหชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เอกาทส  ...  นอารมฺมเณ   
เอกาทส   นอธิปติยา   เอกาทส   นอนนฺตเร   เอกาทส   นสมนนฺตเร   
เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   
เอกาทส  นปุเรชาเต  เอกาทส  นปจฺฉาชาเต  นว นอาเสวเน เอกาทส   
นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินทฺฺริเย   
เอกาทส   นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส   
นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส  โนวิคเต   
เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๖๙๘]     นสหชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  เอกาทส  ...  นอนนฺตเร  เอกาทส  นสมนนฺตเร  เอกาทส   
นอ ฺม ฺเ    เอกาทส    นนิสฺสเย    เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   สตฺต   
นปุเรชาเต  เอกาทส  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวน  เอกาทส  นกมฺเม   
เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺริเย เอกาทส   
นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส นวิปฺปยุตฺเต   
นว    โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส   โนวิคเต   เอกาทส    
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โนอวิคเต นว ฯ สหชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นอ ฺม ฺมูลก   
     [๖๙๙]  นอ ฺม ฺปจฺจยา  นเหตุยา  เอกาทส  ...  นอารมฺมเณ   
เอกาทส   นอธิปติยา   เอกาทส   นอนนฺตเร   เอกาทส   นสมนนฺตเร   
เอกาทส    นสหชาเต   เอกาทส   นนสิฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   
เอกาทส   นปุเรชาเต   เอกาทส  นปจฺฉาชาเต  เอกาทส  นอาเสวเน   
เอกาทส   นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส   
นอินฺทฺริเย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมปฺยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา  เอกาทส   
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๐๐]    นอ ฺม ฺปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  เอกาทส  ...  นอนนฺตเร  เอกาทส  นสมนนฺตเร  เอกาทส   
นสหชาเต    เอกาทส    นนิสฺสเย    เอกาทส    นอุปนิสฺสเย   สตฺต   
นปุเรชาเต   เอกาทส   นปจฺฉาชาเต  เอกาทส  นอาเสวเน  เอกาทส   
นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินทฺฺริเย   
เอกาทส    นฌาเน    เอกาทส    นมคฺเค    เอกาทส   นสมฺปยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา  เอกาทส   
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๐๑]    นอ ฺม ฺปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา    
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นนิสฺสเย     เอกาทส    ...    นอุปนิสฺสเย    สตฺต    นปุเรชาเต   
เอกาทส   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส   
นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺริเย  เอกาทส  นฌาเน   
เอกาทส    นมคฺเค   เอกาทส   นสมฺปยุตฺเต   เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   
นว    โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส   โนวิคเต   เอกาทส   
โนอวิคเต นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
           นนิสสฺยมูลก   
     [๗๐๒]   นนิสฺสยปจฺจยา   นเหตุยา  เอกาทส  ...  นอารมฺมเณ   
เอกาทส   นอธิปติยา   เอกาทส   นอนนฺตเร   เอกาทส   นสมนนฺตเร   
เอกาทส   นสหชาเต   เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส  นอุปนิสฺสเย   
เอกาทส    นปุเรชาเต   เอกาทส   นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   
เอกาทส   นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส   
นอินฺทฺริเย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมปฺยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา  เอกาทส   
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๐๓]     นนิสฺสยปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  เอกาทส  ...  นอนนฺตเร  เอกาทส  นสมนนฺตเร  เอกาทส   
นสหชาเต    เอกาทส    นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   
นปุเรชาเต  เอกาทส  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  เอกาทส นกมฺเม   
เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺริเย เอกาทส    
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นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส นวิปฺปยุตฺเต   
นว    โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส   โนวิคเต   เอกาทส   
โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๐๔]     นนิสฺสยปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปุเรชาเต  ป ฺจ ... นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ     นอาเสวเน    ป ฺจ    นกมฺเม    ป ฺจ    นวิปาเก    ป ฺจ   
นอาหาเร   ป ฺจ   นอินฺทฺริเย   ป ฺจ   นฌาเน   ป ฺจ  นมคฺเค  ป ฺจ   
นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทฺว  โนนตฺถิยา   
ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นอุปนิสฺสยมูลก   
     [๗๐๕]   นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นเหตุยา  ปณฺณรส  ...  นอารมฺมเณ   
เตรส    นอธิปติยา    ปณฺณรส    นอนนฺตเร    ปณฺณรส   นสมนนฺตเร   
ปณฺณรส    นสหชาเต    เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   
เอกาทส   นปุเรชาเต   เตรส   นปจฺฉาชาเต   ปณฺณรส   นอาเสวเน   
ปณฺณรส   นกมฺเม   ปณฺณรส   นวิปาเก   ปณฺณรส   นอาหาเร  ปณฺณรส   
นอินฺทฺริเย   ปณฺณรส   นฌาเน   ปณฺณรส  นมคฺเค  ปณฺณรส  นสมฺปยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา   ปณฺณรส   
โนวิคเต ปณฺณรส โนอวคิเต นว ฯ   
     [๗๐๖]    นอุปนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    
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นอธิปติยา  เตรส  ...  นอนนฺตเร  เตรส นสมนนฺตเร เตรส นสหชาเต   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    สตฺต    นนิสฺสเย    ป ฺจ   นปุเรชาเต   นว   
นปจฺฉาชาเต   เตรส   นอาเสวเน   เตรส  นกมฺเม  เตรส  นวิปาเก   
เตรส   นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน  เตรส  นมคฺเค   
เตรส    นสมปฺยุตฺเต   สตฺต   นวิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   
โนนตฺถิยา เตรส โนวิคเต เตรส โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๐๗]    นอุปนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺเ    สตฺต    ...    นนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   ป ฺจ   
นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   
สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นอินฺทฺริเย   สตฺต   นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค   
สตฺต    นสมปฺยุตฺเต    สตฺต    นวิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๐๘]    นอุปนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    นนสิฺสเย    ป ฺจ    ...    นปุเรชาเต    ป ฺจ   
นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   
สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นอินฺทฺริเย   สตฺต   นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค   
สตฺต    นสมปฺยุตฺเต    สตฺต    นวิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต เทฺว ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 239 

     [๗๐๙]    นอุปนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    นนสิฺสยปจฺจยา   นปุเรชาเต   ป ฺจ   
...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ป ฺจ  นกมฺเม  ป ฺจ  นวิปาเก   
ป ฺจ   นอาหาเร   ป ฺจ   นอินฺทฺริเย   ป ฺจ   นฌาเน  ป ฺจ  นมคฺเค   
ป ฺจ    นสมปฺยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นปุเรชาตมูลก   
     [๗๑๐]  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา เตรส ... นอารมฺมเณ เตรส   
นอธิปติยา   เตรส   นอนนฺตเร  เตรส  นสมนนฺตเร  เตรส  นสหชาเต   
เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   
เตรส   นปจฺฉาชาเต   เตรส   นอาเสวเน   เตรส   นกมฺเม  เตรส   
นวิปาเก  เตรส  นอาหาเร  เตรส  นอินทฺฺริเย  เตรส  นฌาเน  เตรส   
นมคฺเค   เตรส   นสมฺปยตฺุเต   เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา   
นว โนนตฺถิยา เตรส โนวิคเต เตรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๑]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  เตรส  ...  นอนนฺตเร  เตรส นสมนนฺตเร เตรส นสหชาเต   
เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   
นว  นปจฺฉาชาเต  เตรส  นอาเสวเน  เตรส  นกมฺเม  เตรส นวิปาเก   
เตรส   นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน  เตรส  นมคฺเค    
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เตรส   นสมปฺยุตฺเต   เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถิยา   นว   
โนนตฺถิยา เตรส โนวิคเต เตรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๒]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   ...   นนิสฺสเย  เอกาทส  นอุปนิสฺสเย  ป ฺจ   
นปจฺฉาชาเต   นว  นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก   
เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺรเิย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส   
นมคฺเค    เอกาทส    นสมฺปยุตฺเต    เอกาทส    นวิปฺปยุตฺเต    นว   
โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา เอกาทส โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๓]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    นนสิฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   
...   นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส   
นวิปาเก  เอกาทส  นอาหาเร  เอกาทส  นอินฺทฺริเย  เอกาทส  นฌาเน   
เอกาทส    นมคฺเค   เอกาทส   นสมฺปยุตฺเต   เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   
นว    โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส   โนวิคเต   เอกาทส   
โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๔]   นปุเรชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ   นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
...   นอาเสวเน   ป ฺจ   นกมฺเม  ป ฺจ  นวิปาเก  ป ฺจ  นอาหาเร    
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ป ฺจ   นอินฺทฺริเย   ป ฺจ   นฌาเน   ป ฺจ  นมคฺเค  ป ฺจ  นสมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ    นวิปปฺยุตฺเต    ตีณิ    โนอตฺถยิา    เทฺว   โนนตฺถิยา   ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
          นปจฺฉาชาตมูลก   
     [๗๑๕]  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  นเหตุยา  ปณฺณรส  ...  นอารมฺมเณ   
ปณฺณรส    นอธิปติยา    ปณฺณรส    นอนนฺตเร   ปณฺณรส   นสมนนฺตเร   
ปณฺณรส    นสหชาเต   นว   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   นว   
นอุปนิสฺสเย    ปณฺณรส    นปุเรชาเต   เตรส   นอาเสวเน   ปณฺณรส   
นกมฺเม     ปณฺณรส     นวิปาเก    ปณฺณรส    นอาหาเร    ปณฺณรส   
นอินฺทฺริเย     ปณฺณรส     นฌาเน     ปณฺณรส    นมคฺเค    ปณฺณรส   
นสมฺปยุตฺเต   เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว  โนอตฺถยิา  นว  โนนตฺถิยา   
ปณฺณรส โนวิคเต ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๖]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา   ปณฺณรส   ...   นอนนฺตเร  ปณฺณรส  นสมนนฺตเร  ปณฺณรส   
นสหชาเต   นว   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย  นว  นอุปนิสฺสเย   
เตรส   นปุเรชาเต   เตรส   นอาเสวเน   ปณฺณรส  นกมฺเม  ปณฺณรส   
นวิปาเก   ปณฺณรส   นอาหาเร   ปณฺณรส  นอินฺทรฺิเย  ปณฺณรส  นฌาเน   
ปณฺณรส    นมคฺเค    ปณฺณรส    นสมฺปยุตฺเต   เอกาทส   นวิปปฺยุตฺเต   
นว    โนอตถฺิยา    นว    โนนตฺถิยา   ปณฺณรส   โนวิคเต   ปณฺณรส   
โนอวิคเต นว ฯ    
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     [๗๑๗]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺเ    นว    ...    นนิสฺสเย    นว    นอุปนสิฺสเย   ป ฺจ   
นปุเรชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   นว   นวิปาเก  นว   
นอาหาเร  นว  นอินฺทฺริเย  นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว นสมฺปยุตฺเต   
นว   นวิปฺปยตฺุเต   นว   โนอตฺถิยา   นว   โนนตฺถิยา  นว  โนวิคเต   
นว โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๘]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    นนสิฺสยปจฺจยา    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
...   นปุเรชาเต  นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว   
นอาหาเร  นว  นอินฺทฺริเย  นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว นสมฺปยุตฺเต   
นว   นวิปฺปยตฺุเต  นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา  นว  โนวิคเต  นว   
โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๑๙]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสสฺยปจฺจยา   นปุเรชาเต  ตีณิ  ...  นอาเสวเน   
ตีณิ   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   
ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปฺปยตฺุเต   
ตีณิ   โนอตถฺิยา   เทฺว   โนนตฺถิยา   ตีณิ   โนวิคเต  ตีณิ  โนอวิคเต   
เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอาเสวนปจฺจยา ยถา นเหตุปจฺจยา เอว ฯ    
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        นกมฺมมูลก   
     [๗๒๐]   นกมฺมปจฺจยา   นเหตุยา   ปณฺณรส   ...  นอารมฺมเณ   
ปณฺณรส    นอธิปติยา    ปณฺณรส    นอนนฺตเร   ปณฺณรส   นสมนนฺตเร   
ปณฺณรส    นสหชาเต    เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   
เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   ปณฺณรส   นปุเรชาเต   เตรส   นปจฺฉาชาเต   
ปณฺณรส   นอาเสวเน   ปณฺณรส  นวิปาเก  ปณฺณรส  นอาหาเร  ปณฺณรส   
นอินฺทฺริเย   ปณฺณรส   นฌาเน   ปณฺณรส  นมคฺเค  ปณฺณรส  นสมฺปยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา   ปณฺณรส   
โนวิคเต ปณฺณรส โนอวคิเต นว ฯ   
     [๗๒๑]     นกมฺมปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา     นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  ปณฺณรส  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ... นอุปนิสฺสเย เตรส นปุเรชาเต   
เตรส นปจฺฉาชาเต ปณฺณรส ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวคิเต นว ฯ   
     [๗๒๒]    นกมฺมปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสสฺเย   ป ฺจ   ...  นปุเรชาเต   
เอกาทส   นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน  เอกาทส  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
... โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๒๓]  นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาเต   ป ฺจ   ...   นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   ป ฺจ   นอินฺทฺริเย  ป ฺจ  นฌาเน  ป ฺจ   
นมคฺเค   ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   โนนตฺถยิา    
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ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๗๒๔]  นกมฺมปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นอาเสวเน    เอก    ...    นวิปาเก   เอก   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต   เอก   นวิปปฺยุตฺเต   เอก   โนนตฺถิยา   เอก  โนวิคเต   
เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ นวิปากปจฺจยา ยถา นเหตุมูลก เอว ฯ   
           นอาหารมูลก   
     [๗๒๕]   นอาหารปจฺจยา   นเหตุยา  ปณฺณรส  ...  นอารมฺมเณ   
ปณฺณรส    นอธิปติยา    ปณฺณรส    นอนนฺตเร   ปณฺณรส   นสมนนฺตเร   
ปณฺณรส    นสหชาเต    เอกาทส   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   นนิสฺสเย   
เอกาทส   นอุปนิสฺสเย   ปณฺณรส   นปุเรชาเต  เตรส  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
... โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๒๖]     นอาหารปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา   ปณฺณรส   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ  ...  นอุปนิสสฺเย  เตรส  ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๒๗]    นอาหารปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   ...   นนสิฺสเย   เอกาทส   
นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  เอกาทส  นปจฺฉาชาเต  นว นอาเสวเน   
เอกาทส   นกมฺเม   เอกาทส   นวิปาเก   เอกาทส   นอินฺทฺริเย  นว   
นฌาเน    เอกาทส    นมคฺเค    เอกาทส    นสมฺปยตฺุเต   เอกาทส    
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นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส  โนวิคเต   
เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๒๘]  นอาหารปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นนิสฺสยปจฺจยา   
นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    ...    นปุเรชาเต   เอกาทส   นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   เอกาทส   นกมฺเม   เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส   
นอินฺทฺริเย  เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมปฺยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา  เอกาทส   
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๒๙] นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาเต    ป ฺจ   ...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นกมฺเม   ป ฺจ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอินทฺฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ป ฺจ   
นมคฺเค    ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถิยา   
เทฺว โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๓๐]    นอาหารปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวเน  ตีณิ  ...  นกมเฺม   
เอก   นวิปาเก   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   เทฺว  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปปฺยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถยิา   เทฺว   โนนตฺถิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๓๑]  นอาหารปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ นปจฺฉาชาต-   
ปจฺจยา  นอาเสวนปจฺจยา  นกมฺมปจฺจยา  นวิปาเก  เอก  ... นฌาเน    
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เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๓๒]  นอาหารปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา   นฌานปจฺจยา  นมคฺคปจฺจยา  นสมฺปยุตฺเต   
เอก ... นวิปปฺยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
           นอินฺทฺริยมูลก   
     [๗๓๓]   นอินฺทฺริยปจฺจยา   นเหตุยา  ปณฺณรส  ...  นอารมฺมเณ   
ปณฺณรส ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๓๔]   นอินฺทฺริยปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสเย เตรส ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๓๕]    นอินฺทฺริยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺเ   เอกาทส   ...   นนสิฺสเย   เอกาทส   
นอุปนิสฺสเย    สตฺต    นปเุรชาเต    เอกาทส    นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน  เอกาทส  นกมฺเม  เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส นอาหาเร   
นว   นฌาเน   เอกาทส   นมคฺเค   เอกาทส   นสมปฺยุตฺเต  เอกาทส   
นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตถฺยิา   นว   โนนตฺถิยา   เอกาทส  โนวิคเต   
เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๓๖]  นอินฺทฺริยปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นนิสฺสยปจฺจยา   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา     นปุเรชาเต    เอกาทส    ...    นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   เอกาทส   นกมฺเม   เอกาทส  นวิปาเก  เอกาทส    
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นอาหาเร   นว   นฌาเน   เอกาทส   นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต   
เอกาทส   นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถยิา   นว   โนนตฺถิยา  เอกาทส   
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๓๗]    นอินฺทฺริยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปุเรชาเต  ป ฺจ  ...  นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน   
ป ฺจ   นกมฺเม  ป ฺจ  นวิปาเก  ป ฺจ  นอาหาเร  ตีณิ  ฯ  กาตพฺพ  ฯ   
นปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  นอาเสวเน  ตีณิ ... นกมฺเม เอก   
นวิปาเก    ตีณิ    นอาหาเร   เทฺว   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปปฺยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถยิา   เทฺว   โนนตฺถิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๓๘]  นอินฺทฺริยปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา   
นวิปาเก   เอก   ...   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๓๙]  นอินฺทฺริยปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา     นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคเต   เอก   ฯ  นฌานปจฺจยา   
นมคฺคปจฺจยา     ยถา     นเหตุมูลก     เอว    วิตฺถาเรตพฺพ    ฯ   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ยถา นอ ฺม ฺมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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          นวิปฺปยุตฺตมูลก   
     [๗๔๐]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  นว  ...  นอารมฺมเณ  นว   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   นว   นสมนนฺตเร  นว  นสหชาเต  นว   
นอ ฺม ฺเ    นว   นนิสฺสเย   นว   นอุปนิสฺสเย   นว   นปุเรชาเต   
นว   นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม  นว  นวิปาเก   
นว   นอาหาเร   นว   นอินฺทฺริเย   นว   นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว   
นสมฺปยุตฺเต   นว   โนอตฺถิยา   นว   โนนตฺถิยา   นว  โนวิคเต  นว   
โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๔๑]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติยา  นว  ...  นอนนฺตเร  นว  นสมนนฺตเร  นว  นสหชาเต นว   
นอ ฺม ฺเ   นว   นนสิฺสเย   นว   นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   นปุเรชาเต   
นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว   
นอาหาเร  นว  นอินฺทฺริเย  นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว นสมฺปยุตฺเต   
นว โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๔๒]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  ...  นปเุรชาเต   
นว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวคิเต นว ฯ   
     [๗๔๓]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ   
มูลก    สงฺขิตฺต   ฯ   นนสิฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาเต   
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ตีณิ   ...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   เอก   
นวิปาเก    ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   
นมคฺเค    ตีณิ    นสมฺปยตฺุเต    ตีณิ   โนอตฺถิยา   เทวฺ   โนนตฺถิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๔๔]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ   
มูลก    สงฺขิตฺต   ฯ   นกมฺมปจฺจยา   นวิปากปจฺจยา   นอินฺทฺรยิปจฺจยา   
นฌาเน เอก ฯเปฯ ... โนวิคเต เอก ฯ   
           โนอตฺถิมูลก   
     [๗๔๕]   โนอตฺถิปจฺจยา   นเหตุยา  นว  ...  นอารมฺมเณ  นว   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   นว   นสมนนฺตเร  นว  นสหชาเต  นว   
นอ ฺม ฺเ   นว   นนสิฺสเย   นว  นอุปนิสฺสเย  นว  นปุเรชาเต  นว   
นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   นว  นวิปาเก  นว   
นอาหาเร  นว  นอินฺทฺริเย  นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว นสมฺปยุตฺเต   
นว นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๔๖]     โนอตฺถิปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นนิสฺสเย นว ... นอุปนิสฺสเย เทฺว ฯ   
     [๗๔๗] โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา       นสมนนฺตรปจฺจยา      นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  ...  นปุเรชาเต   
นว โนอวิคเต นว ฯ  
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     [๗๔๘]    โนอตฺถิปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   
มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ  นอุปนสิฺสยปจฺจยา  นปุเรชาเต เทฺว ... นปจฺฉาชาเต   
เทฺว   นอาเสวเน  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เทฺว  นอินฺทฺริเย   
เทฺว  นฌาเน  เทฺว  นมคฺเค  เทฺว  นสมฺปยุตฺเต  เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว   
โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๔๙]  โนอตฺถิปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มูลก   
สงฺขิตฺต    ฯ    นอาเสวนปจฺจยา    นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา   
นอินฺทฺริยปจฺจยา โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๕๐]  โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา     นปจฺฉาชาตปจฺจยา     นอาเสวนปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา    นอินฺทฺริยปจฺจยา   นวิปฺปยตฺุตปจฺจยา   
โนนตฺถิยา เทฺว ... โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๕๑]   โนอตฺถิปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  โนวิคตปจฺจยา  โนอวิคเต   
เทฺว  ฯ  โนนตฺถิปจฺจยา  นเหตุยา  ปณฺณรส  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  โนนตฺถิยา   
จ    โนวิคเต   จ   นเหตุปจฺจยสทิส   ฯ   โนวิคตปจฺจยา   นเหตุยา   
ปณฺณรส  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  โนอวิคตปจฺจยา  นเหตุยา นว ... นอารมฺมเณ   
นว    นอธิปติยา    นว    โนวิคเต    นว    ฯ    โนอวิคตปจฺจยา   
โนอตฺถิปจฺจยสทิส ฯ   
      ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียคณนา นิฏ ิตา ฯ    
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      ป ฺหาวารสฺส อนุโลม ปจฺจนีย คณนา   
        เหตุมูลก   
     [๗๕๒]   เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  สตฺต  ...  นอธิปติยา  สตฺต   
นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต   นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย   
สตฺต     นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   
สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต  นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย   
สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๗๕๓]     เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ    สตฺต   
...  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต นอ ฺม ฺเ   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต  นวิปาเก  สตฺต  นอาหาเร  สตฺต   
นอินฺทฺริเย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๗๕๔]     เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นอารมฺมเณ   
ตีณิ    ...   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน   
ตีณิ    นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทรฺิเย   
ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
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     [๗๕๕] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ   ตีณิ   ...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๕๖]     เหตุสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นอารมฺมเณ   
ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร ตีณิ นอ ฺม ฺเ   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๕๗]  เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ   
เอก   ...   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก    นอาเสวเน    เอก    นกมฺเม    เอก    นอาหาเร   เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๕๘] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เอก  ...  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร    
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เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   
นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๕๙] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เอก    ...    นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๖๐] เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เอก  ...  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๖๑] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เอก    ...    นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก    
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นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๖๒]    เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ   
จตฺตาริ   ...   นอธิปติยา   จตฺตาริ  นอนนฺตเร  จตฺตาริ  นสมนนฺตเร   
จตฺตาริ    นอ ฺม ฺเ    เทฺว    นอุปนสิฺสเย   จตฺตาริ   นปุเรชาเต   
จตฺตาริ   นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมฺเม  จตฺตาริ   
นวิปาเก   จตฺตาริ   นอาหาเร  จตฺตาริ  นฌาเน  จตฺตาริ  นสมฺปยตฺุเต   
เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๗๖๓] เหตุสหชาตอ ฺม ฺเนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เทฺว  ... นอธิปติยา เทฺว นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร เทฺว   
นอุปนิสฺสเย   เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน   
เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว นอาหาเร เทฺว นฌาเน เทฺว นสมฺปยุตฺเต   
เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๖๔] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทรฺิยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ     เทฺว     ...     นอธิปติยา     เทฺว    นอนนฺตเร   
เทฺว    นสมนนฺตเร   เทฺว   นอุปนิสฺสเย   เทฺว   นปุเรชาเต   เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว   
นอาหาเร   เทฺว   นฌาเน  เทฺว  นวิปฺปยุตฺเต  เทฺว  โนนตฺถิยา  เทฺว   
โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๖๕] เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 255 

นอารมฺมเณ  เทฺว  ...  นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เทฺว นสมนนฺตเร   
เทฺว    นอ ฺม ฺเ   เทฺว   นอุปนิสสฺเย   เทฺว   นปุเรชาเต   เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว   
นอาหาเร   เทฺว   นฌาเน  เทฺว  นสมฺปยุตฺเต  เทฺว  โนนตฺถิยา  เทฺว   
โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๖๖] เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เอก  ...  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นฌาเน   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๖๗] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เอก    ...    นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๖๘] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เอก  ...  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน    
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เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๖๙] เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เอก    ...    นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก    นปจฺฉาชาเต    เอก    นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก   
นอาหาเร   เอก   นฌาเน  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๗๐] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เอก  ...  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน   
เอก นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๗๑] เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ   จตฺตาริ   ...  นอนนฺตเร  จตฺตาริ  นสมนนฺตเร  จตฺตาริ   
นอ ฺม ฺเ    เทฺว    นอุปนิสฺสเย    จตฺตาริ   นปุเรชาเต   จตฺตาริ   
นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมฺเม  จตฺตาริ  นวิปาเก   
จตฺตาริ   นอาหาเร   จตฺตาริ   นฌาเน   จตฺตาริ   นสมฺปยุตฺเต  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๗๗๒] เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ  เทฺว  ...  นอนนฺตเร  เทฺว  นสมนนฺตเร  
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เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน   
เทฺว   นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เทฺว  นฌาเน  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๗๓] เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เทฺว    ...   นอนนฺตเร   เทฺว   นสมนนฺตเร   เทฺว   
นอ ฺม ฺเ   เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต   
เทฺว    นอาเสวเน    เทฺว    นกมฺเม    เทฺว    นวิปาเก    เทฺว   
นอาหาเร   เทฺว   นฌาเน  เทฺว  นสมฺปยุตฺเต  เทฺว  โนนตฺถิยา  เทฺว   
โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๗๗๔] เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เอก    ...   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน   
เอก    นสมฺปยุตฺเต    เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   โนนตฺถิยา   เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๗๕] เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ    
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     [๗๗๖] เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ     เอก     ...     นอนนฺตเร    เอก    นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นฌาเน เอก นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
          เหตุมูลก นิฏ ิต ฯ   
           อารมฺมณมูลก   
     [๗๗๗]   อารมฺมณปจฺจยา   นเหตุยา  นว  ...  นอธิปติยา  นว   
นอนนฺตเร   นว   นสมนนฺตเร   นว  นสหชาเต  นว  นอ ฺม ฺเ  นว   
นนิสฺสเย   นว   นอุปนิสสฺเย  นว  นปเุรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน  นว  นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว  นอาหาเร นว นอินทฺฺริเย   
นว   นฌาเน   นว   นมคฺเค  นว  นสมปฺยุตฺเต  นว  นวิปฺปยุตฺเต  นว   
โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ   
     [๗๗๘]  อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยนฺติ  นเหตุยา  สตฺต ... นอนนฺตเร   
สตฺต    นสมนนฺตเร    สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   สตฺต   
นนิสฺสเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน   
สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต  นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย   
สตฺต    นฌาเน    สตฺต    นมคฺเค    สตฺต     นสมฺปยตฺุเต    สตฺต   
นวิปฺปยุตฺเต   สตฺต   โนอตฺถิยา   สตฺต   โนนตฺถิยา   สตฺต   โนวิคเต   
สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ    
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     [๗๗๙]  อารมฺมณปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ-   
...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นสหชาเต ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   
ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๘๐]    อารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร    ตีณิ    นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๘๑]    อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   นสหชาเต   
เอก    นอ ฺม ฺเ    เอก   นนิสฺสเย   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   
นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๘๒] อารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
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นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
        อารมฺมณมูลก นิฏ ิต ฯ   
        อธิปติมลูก   
     [๗๘๓]   อธิปติปจฺจยา   นเหตุยา  ทส  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอนนฺตเร   ทส   นสมนนฺตเร   ทส   นสหชาเต   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   
อฏ  นนิสฺสเย  สตฺต  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  ทส นปจฺฉาชาเต   
ทส   นอาเสวเน   ทส   นกมฺเม   ทส   นวิปาเก   ทส   นอาหาเร   
ทส    นอินฺทรฺิเย   ทส   นฌาเน   ทส   นมคฺเค   ทส   นสมฺปยุตฺเต   
อฏ   นวิปฺปยุตฺเต   สตฺต  โนอตฺถิยา  สตฺต  โนนตฺถยิา  ทส  โนวิคเต   
ทส โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๗๘๔]   อธิปติอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา  อฏ  ...  นอารมฺมเณ   
สตฺต  นอนนฺตเร  อฏ  นสมนนฺตเร  อฏ  นสหชาเต  เอก นอ ฺม ฺเ   
จตฺตาริ    นนสิฺสเย   เอก   นอุปนิสฺสเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   อฏ   นอาเสวเน   อฏ   นกมฺเม   อฏ   นวิปาเก   
อฏ   นอาหาเร   อฏ   นอินฺทฺริเย   อฏ   นฌาเน  อฏ  นมคฺเค   
อฏ   นสมปฺยุตฺเต   จตฺตาริ   นวิปฺปยุตฺเต   จตฺตาริ  โนนตฺถิยา  อฏ   
โนวิคเต อฏ ฯ    
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     [๗๘๕]   อธิปตินิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  อฏ   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอนนฺตเร  อฏ  นสมนนฺตเร  อฏ นสหชาเต   
เอก   นอ ฺม ฺเ   จตฺตาริ   นอุปนิสสฺเย   สตฺต   นปุเรชาเต  สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   อฏ   นอาเสวเน   อฏ   นกมฺเม   อฏ   นวิปาเก   
อฏ   นอาหาเร   อฏ   นอินฺทฺริเย   อฏ   นฌาเน  อฏ  นมคฺเค   
อฏ    นสมปฺยุตฺเต   จตฺตาริ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   อฏ   
โนวิคเต อฏ ฯ   
     [๗๘๖]    อธิปตินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   จตฺตาริ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอนนฺตเร   จตฺตาริ   นสมนนฺตเร  จตฺตาริ   
นสหชาเต     เอก     นอ ฺม ฺเ    จตฺตาริ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมเฺม   
จตฺตาริ   นวิปาเก   จตฺตาริ   นอาหาเร  จตฺตาริ  นอินฺทฺริเย  จตฺตาริ   
นฌาเน   จตฺตาริ   นมคฺเค   จตฺตาริ  นสมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  โนนตฺถิยา   
จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๗๘๗]  อธิปติอารมฺมณอุปนิสฺสยนฺติ  นเหตุยา  สตฺต ... นอนนฺตเร   
สตฺต    นสมนนฺตเร    สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   สตฺต   
นนิสฺสเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน   
สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต  นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย   
สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  สตฺต  นวิปปฺยุตฺเต   
สตฺต    โนอตฺถิยา    สตฺต    โนนตฺถิยา    สตฺต    โนวิคเต   สตฺต    
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โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๗๘๘]    อธิปติอารมฺมณอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ  เอก  นนสิฺสเย  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก นอาเสวเน เอก   
นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก   นอาหาเร  เอก  นอินทฺฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๘๙] อธิปติอารมฺมณนิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก  นอาหาเร  เอก  นอินทฺฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๙๐]     อธิปติสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    สตฺต   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร สตฺต นอ ฺม ฺเ   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต  นวิปาเก  สตฺต  นอาหาเร  สตฺต   
นอินฺทฺริเย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๗๙๑] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิ  
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 อวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอนนฺตเร    ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   
ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๙๒]  อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   
ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๙๓]    อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย    เอก    นปุเรชาเต    เอก    นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๙๔] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต    
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เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๙๕]    อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ   เอก   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๙๖] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๗๙๗]    อธิปติสหชาตนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
สตฺต    ...    นอารมฺมเณ   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   
สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต    
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ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๗๙๘] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยสมฺปยตฺุต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอนนฺตเร   
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นฌาเน   
ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๗๙๙] อธิปติสหชาตนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยวิปปฺยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอนนฺตเร    ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   ตีณิ  นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ    นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๐๐] อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน  เอก   
นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๐๑] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริย-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก    
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นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๐๒] อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยตฺุเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๐๓]     อธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
สตฺต   ...   นอารมฺมเณ   สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต   
สตฺต    นอาเสวเน    สตฺต    นกมฺเม    สตฺต    นวิปาเก    สตฺต   
นอาหาเร    สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๐๔] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอนนฺตเร   
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   
ตีณิ นฌาเน ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๐๕] อธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิ  
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อวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอนนฺตเร    ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   ตีณิ  นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ  โนนตฺถยิา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๐๖] อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นฌาเน   เอก   นสมฺปยุตฺเต   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๐๗] อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร   
เอก นฌาเน เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๐๘] อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร    
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เอก นฌาเน เอก นสมฺปยตฺุเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๐๙]   อธิปติเหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคนฺติ  นอารมฺมเณ   
จตฺตาริ     ...     นอนนฺตเร    จตฺตาริ    นสมนนฺตเร    จตฺตาริ   
นอ ฺม ฺเ    เทฺว    นอุปนิสฺสเย    จตฺตาริ   นปุเรชาเต   จตฺตาริ   
นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมฺเม  จตฺตาริ  นวิปาเก   
จตฺตาริ   นอาหาเร   จตฺตาริ   นฌาเน   จตฺตาริ   นสมฺปยุตฺเต  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๘๑๐] อธิปติเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ  เทฺว  ...  นอนนฺตเร  เทฺว  นสมนนฺตเร   
เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน   
เทฺว   นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เทฺว  นฌาเน  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๘๑๑] อธิปติเหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เทฺว    ...   นอนนฺตเร   เทฺว   นสมนนฺตเร   เทฺว   
นอ ฺม ฺเ   เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต   
เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว นอาหาเร เทฺว   
นฌาเน เทฺว นสมฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถยิา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๘๑๒] อธิปติเหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เอก    ...   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต    
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เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๑๓] อธิปติเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๑๔] อธิปติเหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ     เอก     ...     นอนนฺตเร    เอก    นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นฌาเน เอก นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         อธิปติมูลก นิฏ ิต ฯ   
           อนนฺตรมูลก   
     [๘๑๕]  อนนฺตรปจฺจยา  นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอธิปติยา   สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   สตฺต   นนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต   
นฌาเน    สตฺต    นมคฺเค   สตฺต   นสมปฺยุตฺเต   สตฺต   นวิปฺปยุตฺเต   
สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ    
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     [๘๑๖]    อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ    นเหตุยา   สตฺต   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นสหชาเต  สตฺต นอ ฺม ฺเ   
สตฺต    นนิสสฺเย    สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   
นอาเสวเน    ป ฺจ    นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   
สตฺต   นอินทฺฺริเย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยตฺุเต   
สตฺต นวิปฺปยุตฺเต สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๑๗]    อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นสหชาเต   ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทรฺิเย   
ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปฺปยตฺุเต   
ตีณิ โนอตฺถิยา ตีณิ โนอวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๑๘]  อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก   นนสิฺสเย   เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นวิปาเก  เอก นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนอตฺถิยา เอก โนอวิคเต เอก ฯ   
         อนนฺตรมูลก นิฏ ิต ฯ    
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           สมนนฺตรมูลก   
     [๘๑๙]  สมนนฺตรปจฺจยา  นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ สตฺต   
นอธิปติยา   สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   สตฺต   นนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต   
นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  สตฺต  นวิปฺปยุตฺเต  สตฺต   
โนอตฺถิยา สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๒๐]    สมนนฺตรอนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ    นเหตุยา   สตฺต   
...    นอารมฺมเณ    สตฺต    นอธิปติยา   สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   
นอ ฺม ฺเ   สตฺต   นนิสฺสเย   สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต   
สตฺต  นอาเสวเน  ป ฺจ  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต นอาหาเร สตฺต   
นอินฺทฺริเย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  สตฺต   
นวิปฺปยุตฺเต สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๒๑]    สมนนฺตรอนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นสหชาเต   ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ   
นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยตฺุเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนอตฺถิยา ตีณิ โนอวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๒๒]  สมนนฺตรอนนฺตรอุปนิสฺสยกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ     นเหตุยา    
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เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก   นนสิฺสเย   เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นวิปาเก  เอก นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนอตฺถิยา เอก โนอวิคเต เอก ฯ   
        สมนนตฺรมูลก นิฏ ิต ฯ   
           สหชาตมูลก   
     [๘๒๓]   สหชาตปจฺจยา   นเหตุยา  นว  ...  นอารมฺมเณ  นว   
นอธิปติยา    นว   นอนนฺตเร   นว   นสมนนฺตเร   นว   นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ  นอุปนิสฺสเย  นว  นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต  นว นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   นว   นวิปาเก   นว  นอาหาเร  นว  นอินฺทฺริเย  นว   
นฌาเน   นว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ   
     [๘๒๔]    สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    นว    ...   
นอารมฺมเณ   นว   นอธิปติยา   นว  นอนนฺตเร  นว  นสมนนฺตเร  นว   
นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ   นอุปนิสฺสเย   นว  นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว  นอาหาเร  นว   
นอินฺทฺริเย   นว   นฌาเน   นว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ   
     [๘๒๕]     สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ    
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...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๒๖]     สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   
ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ    นอาหาเร    ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๒๗]     สหชาตนิสสฺยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสสฺเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๒๘]     สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก    
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นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๒๙]     สหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๓๐]  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนสิฺสเย  เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต เอก   
นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๓๑] สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก    
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โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๓๒]  สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๓๓] สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         สหชาตมูลก นิฏ ิต ฯ   
           อ ฺม ฺมูลก   
     [๘๓๔]   อ ฺม ฺปจฺจยา  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ   
นอธิปติยา    ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนสิฺสเย   
ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม   
ตีณิ    นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   
ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมปฺยุตฺเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตถฺิยา   
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ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๓๕]     อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๓๖]     อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   
ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๓๗]     อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๓๘]  อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    
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เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๓๙] อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ...  อารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอาหาเร   
เอก  นอินฺทฺรเิย  เอก  นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก  นวิปฺปยุตฺเต เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๔๐] อ ฺม ฺสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก นอธิปติยา เอก นอนนฺตเร เอก   
นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนสิฺสเย  เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต เอก   
นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยตฺุเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
        อ ฺม ฺมูลก นิฏ ิต ฯ   
        นิสฺสยมูลก   
     [๘๔๑]  นิสฺสยปจฺจยา  นเหตุยา  เตรส  ...  นอารมฺมเณ เตรส   
นอธิปติยา   เตรส   นอนนฺตเร  เตรส  นสมนนฺตเร  เตรส  นสหชาเต    
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ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    สตฺต   นอุปนสิฺสเย   เตรส   นปุเรชาเต   นว   
นปจฺฉาชาเต   เตรส   นอาเสวเน   เตรส  นกมฺเม  เตรส  นวิปาเก   
เตรส   นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน  เตรส  นมคฺเค   
เตรส    นสมปฺยุตฺเต   สตฺต   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   เตรส   
โนวิคเต เตรส ฯ   
     [๘๔๒]   นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เตรส  ...  นอารมฺมเณ   
เตรส   นอธิปติยา   เตรส   นอนนฺตเร   เตรส   นสมนนฺตเร  เตรส   
นสหชาเต     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     สตฺต    นอุปนิสฺสเย    เตรส   
นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   เตรส  นอาเสวเน  เตรส  นกมฺเม   
เตรส  นวิปาเก  เตรส  นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน   
เตรส    นมคฺเค    เตรส   นสมฺปยุตฺเต    สตฺต   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา เตรส โนวิคเต เตรส ฯ   
     [๘๔๓]  นิสฺสยอธิปติอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  อฏ ... นอารมฺมเณ   
สตฺต    นอนนฺตเร    อฏ    นสมนนฺตเร   อฏ   นสหชาเต   เอก   
นอ ฺม ฺเ    จตฺตาริ    นอุปนิสฺสเย    สตฺต    นปุเรชาเต    สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   อฏ   นอาเสวเน   อฏ   นกมฺเม   อฏ   นวิปาเก   
อฏ   นอาหาเร   อฏ   นอินฺทฺริเย   อฏ   นฌาเน  อฏ  นมคฺเค   
อฏ    นสมปฺยุตฺเต   จตฺตาริ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   อฏ   
โนวิคเต อฏ ฯ   
     [๘๔๔]  นิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา สตฺต ... นอารมฺมเณ    
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สตฺต    นอธิปติยา    สตฺต    นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต   
สตฺต   นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยตฺุเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๔๕]  นิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา     ป ฺจ   
...    นอารมฺมเณ    ป ฺจ    นอธิปติยา   ป ฺจ   นอนนฺตเร   ป ฺจ   
นสมนนฺตเร   ป ฺจ   นสหชาเต   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ  ป ฺจ  นอุปนิสฺสเย   
ป ฺจ    นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นกมฺเม   ป ฺจ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร  ป ฺจ  นอินฺทฺริเย  ป ฺจ   
นฌาเน   ป ฺจ   นมคฺเค   ป ฺจ   นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ  โนนตฺถิยา  ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๘๔๖]    นิสฺสยอธิปติวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   จตฺตาริ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอนนฺตเร   จตฺตาริ   นสมนนฺตเร  จตฺตาริ   
นสหชาเต     เอก     นอ ฺม ฺเ    จตฺตาริ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมเฺม   
จตฺตาริ   นวิปาเก   จตฺตาริ   นอาหาเร  จตฺตาริ  นอินฺทฺริเย  จตฺตาริ   
นฌาเน   จตฺตาริ   นมคฺเค   จตฺตาริ  นสมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  โนนตฺถิยา   
จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๘๔๗]     นิสฺสยอินฺทรฺิยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ    
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...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    เอก    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๔๘]    นิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๔๙]    นิสฺสยอารมฺมณปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร    ตีณิ    นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๕๐] นิสฺสยอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นสหชาเต   
เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   เอก    
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นกมฺเม  เอก นวิปาเก เอก นอาหาเร เอก นอินฺทฺริเย เอก นฌาเน เอก   
นมคฺเค เอก นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๕๑]     นิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นสหชาเต   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก   นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก   
เอก   นอาหาเร   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ           
     [๘๕๒]   นิสฺสยสหชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  นว   
...  นอารมฺมเณ  นว  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  นว นสมนนฺตเร นว   
นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ   นอุปนิสฺสเย   นว  นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว  นอาหาเร  นว   
นอินฺทฺริเย   นว   นฌาเน   นว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา นว โนวิคเต นว ฯ   
     [๘๕๓]     นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน   
ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ   
นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยตฺุเต   เอก   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
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     [๘๕๔]     นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   
ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๕๕]     นิสฺสยสหชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสสฺเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๕๖]     นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๕๗]     นิสฺสยสหชาตวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร    
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เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๕๘]  นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๕๙] นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๖๐]  นสิฺสยสหชาตวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร     เอก     นอ ฺม ฺเ    เอก    นอุปนิสฺสเย    เอก   
นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม เอก    
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นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๖๑] นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         นิสฺสยมูลก นิฏ ิต ฯ   
           อุปนิสฺสยมูลก   
     [๘๖๒]   อุปนิสฺสยปจฺจยา  นเหตุยา  นว  ...  นอารมฺมเณ  นว   
นอธิปติยา   นว   นอนนฺตเร   นว   นสมนนฺตเร  นว  นสหชาเต  นว   
นอ ฺม ฺเ   นว   นนสิฺสเย   นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว  นอาหาเร  นว   
นอินฺทฺริเย    นว   นฌาเน   นว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   นว   
นวิปฺปยุตฺเต   นว   โนอตถฺิยา   นว   โนนตฺถิยา   นว  โนวิคเต  นว   
โนอวิคเต นว ฯ   
     [๘๖๓]  อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตีติ  นเหตุยา  สตฺต  ... นอนนฺตเร   
สตฺต    นสมนนฺตเร    สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   สตฺต   
นนิสฺสเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน    
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สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต  นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย สตฺต   
นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  สตฺต  นวิปฺปยุตฺเต  สตฺต   
โนอตฺถิยา สตฺต โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๖๔]    อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปติปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ  เอก  นนสิฺสเย  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก นอาเสวเน เอก   
นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก   นอาหาเร  เอก  นอินทฺฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๖๕] อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตินิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๖๖]    อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตนฺติ    นเหตุยา   สตฺต   
...    นอารมฺมเณ    สตฺต    นอธิปติยา   สตฺต   นสหชาเต   สตฺต   
นอ ฺม ฺเ   สตฺต   นนิสฺสเย   สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต   
สตฺต   นอาเสวเน   ป ฺจ   นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต  นอาหาเร   
สตฺต   นอินทฺฺริเย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยตฺุเต    
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สตฺต นวิปฺปยุตฺเต สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๖๗]   อุปนิสฺสยอนนฺตรอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ   นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ    นสหชาเต   
ตีณิ     นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร  ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนอตฺถิยา ตีณิ โนอวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๖๘]  อุปนิสฺสยกมฺมนฺติ  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ เทฺว   
นอธิปติยา   เทฺว   นอนนฺตเร   เทฺว   นสมนนฺตเร   เทฺว  นสหชาเต   
เทฺว  นอ ฺม ฺเ  เทฺว  นนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต   
เทฺว   นอาเสวเน  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เทฺว  นอินฺทฺริเย   
เทฺว  นฌาเน  เทฺว  นมคฺเค  เทฺว  นสมฺปยุตฺเต  เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว   
โนอตฺถิยา เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๘๖๙]  อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก   นนสิฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก   นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนอตฺถยิา เอก โนอวิคเต เอก ฯ   
        อุปนิสสฺยมูลก นิฏ ิต ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 287 

           ปุเรชาตมูลก   
     [๘๗๐]   ปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ   
นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นสหชาเต   
ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ  นนิสฺสเย  ตีณิ  นอุปนิสสฺเย  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   
ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๗๑]  ปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ ... นอารมฺมเณ ตีณิ   
นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นสหชาเต   
ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ  นนิสฺสเย  ตีณิ  นอุปนิสสฺเย  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม    ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ  นอาหาเร   
ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๗๒]    ปุเรชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๗๓]  ปุเรชาตอารมฺมณอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ    
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...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นสหชาเต ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๗๔]    ปุเรชาตอารมฺมณนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   
นสหชาเต  ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     นอุปนิสฺสเย     ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๗๕]    ปุเรชาตอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก   นนสิฺสเย   เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๗๖] ปเุรชาตอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  
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เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๗๗]     ปุเรชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นสหชาเต   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก   นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก   
เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
        ปุเรชาตมูล นิฏ ิต ฯ   
          ปจฺฉาชาตมูลก   
     [๘๗๘]  ปจฺฉาชาตปจฺจยา  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ   
นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นสหชาเต   
ตีณิ     นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๗๙]     ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ     นสหชาเต     ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ    
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นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก   ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค   
ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
        ปจฺฉาชาตมูลก นิฏ ิต ฯ   
           อาเสวนมูลก   
     [๘๘๐]   อาเสวนปจฺจยา  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ   
นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นสหชาเต   
ตีณิ     นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนอตฺถยิา   ตีณิ   โนอวคิเต   
ตีณิ ฯ   
     [๘๘๑] อาเสวนอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ   
นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นสหชาเต  ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
นกมฺเม    ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   
นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยตฺุเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนอตฺถิยา ตีณิ โนอวิคเต ตีณิ ฯ   
        อาเสวนมูลก นิฏ ิต ฯ    
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        กมฺมมลูก   
     [๘๘๒]   กมฺมปจฺจยา   นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต  นสหชาเต   
เทฺว  นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นนิสฺสเย  เทฺว  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปเุรชาเต   
สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   
นอาหาเร   เทฺว   นอินฺทรฺเิย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค  สตฺต   
นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   โนอตฺถยิา   เทฺว  โนนตฺถิยา   
สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๘๘๓]  กมฺมอุปนิสฺสยนฺติ  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอารมฺมเณ เทฺว   
นอธิปติยา  เทฺว  นอนนฺตเร  เทฺว  นสมนนฺตเร  เทฺว  นสหชาเต  เทฺว   
นอ ฺม ฺเ   เทฺว   นนสิฺสเย   เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต   
เทฺว   นอาเสวเน  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เทฺว  นอินฺทฺริเย   
เทฺว   นฌาเน   เทฺว   นมคฺเค  เทฺว  นสมปฺยุตฺเต  เทฺว  นวิปฺปยุตฺเต   
เทฺว โนอตฺถิยา เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต เทฺว ฯ   
     [๘๘๔]  กมฺมอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก   นนสิฺสเย   เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนอตฺถยิา เอก โนอวิคเต เอก ฯ    
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     [๘๘๕]    กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต นสมนนฺตเร   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   นวิปาเก  สตฺต  นอินฺทฺริเย   
สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๘๘๖] กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร   
ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ   
นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยตฺุเต   เอก   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๘๗] กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ   
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอินฺทฺริเย   
ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถยิา  ตีณิ   
โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๘๘] กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร    
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ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๘๙]     กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน   
เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๐] กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก นปุเรชาเต เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน  เอก   
นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๑] กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน    
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เอก   นมคฺเค   เอก   นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก  โนวิคเต   
เอก ฯ   
     [๘๙๒] กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   
นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน เอก นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๓] กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน   
เอก   นมคฺเค   เอก   นสมปฺยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก  โนวิคเต   
เอก ฯ   
         กมฺมมลูก นิฏ ิต ฯ   
        วิปากมูลก   
     [๘๙๔]   วิปากปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก   
นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นอ ฺม ฺเ   
เอก   นอุปนสิฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   
นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก    
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นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๕]     วิปากสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๖]  วิปากสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๗] วิปากสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ    
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     [๘๙๘]  วิปากสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๘๙๙] วิปากสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         วิปากมูลก นิฏ ิต ฯ   
           อาหารมูลก   
     [๙๐๐]  อาหารปจฺจยา  นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต  นสหชาเต   
เอก  นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นนิสฺสเย  เอก  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปเุรชาเต   
สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   
นวิปาเก   สตฺต   นอินฺทฺรเิย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค  สตฺต   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ    
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   [๙๐๑]   อาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต  ...  นอารมฺมเณ   
สตฺต    นอธิปติยา    สตฺต    นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนิสฺสเย   เอก   นอุปนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอินทฺฺริเย   สตฺต   นฌาเน  สตฺต   
นมคฺเค    สตฺต    นสมฺปยตฺุเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๐๒]     อาหารสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    สตฺต   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต นสมนนฺตเร   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   
สตฺต   นอินทฺฺริเย   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยตฺุเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๐๓]     อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
ตีณิ    ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอินฺทรฺิเย   
ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๐๔] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    
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นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร   
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอินฺทรฺิเย   
ตีณิ    นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๐๕]     อาหารสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  นสมนนฺตเร   
นอ ฺม ฺเ    นอุปนิสฺสเย    นปุเรชาเต   นปจฺฉาชาเต   นอาเสวเน   
นกมฺเม    นวิปาเก    นอินทฺฺริเย    นฌาเน    นมคฺเค   นสมฺปยุตฺเต   
โนนตฺถิยา โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๐๖]   อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๐๗] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน    
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เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๐๘] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๐๙] อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   
นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๑๐] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ    
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     [๙๑๑]    อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต นสมนนฺตเร   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต๖   
นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   นวิปาเก  สตฺต  นอินฺทฺริเย   
สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๑๒] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   
ตีณิ     นมคฺเค    ตีณิ    นสมฺปยุตฺเต    เอก    นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๑๓] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ   
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอินฺทฺริเย   
ตีณิ    นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๑๔] อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร    
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ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๑๕]     อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน   
เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๑๖]  อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก     นอธิปติยา     เอกP   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน   
เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๑๗] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     เอก     ...     นอารมฺมเณ     เอก     นอธิปติยา   
เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสสฺเย เอก นปุเรชาเต   
เอก    นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก    
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นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๑๘]  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   
นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๑๙] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     เอก     ...     นอารมฺมเณ     เอก     นอธิปติยา   
เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสสฺเย เอก นปุเรชาเต   
เอก    นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๒๐]  อาหารสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
สตฺต   ...   นอารมฺมเณ   สตฺต   นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต   
นสมนนฺตเร   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต   
สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   
นวิปาเก   สตฺต   นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต   นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
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     [๙๒๑]   อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นฌาเน   
ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมปฺยุตฺเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตถฺิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๒๒] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ   
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ    นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๒๓]   อาหารสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา   
ตีณิ    ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   ตีณิ  นปุเรชาเต   
ตีณิ     นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ    นกมฺเม    ตีณิ   
นวิปาเก    ตีณิ    นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๒๔]    อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร    
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เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   
นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๒๕] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๒๖] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิ-   
อวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา   
เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสสฺเย เอก นปุเรชาเต   
เอก    นปจฺฉาชาเต    เอก    นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๒๗] อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ-;   
อวิคตนฺติ   นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก นกมฺเม   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา    
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เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๒๘] อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา   
เอก  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสสฺเย เอก นปุเรชาเต   
เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยตฺุเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๒๙]    อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
สตฺต   ...   นอารมฺมเณ   สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต   
สตฺต    นอาเสวเน    สตฺต    นกมฺเม    สตฺต    นวิปาเก    สตฺต   
นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต   นสมปฺยุตฺเต   ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๓๐] อาหารอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอนนฺตเร   
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นฌาเน   
ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๓๑] อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ-   
อวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ...   นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   ตีณิ  นปุเรชาเต   
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ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ    นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๓๒]  อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ   เอก   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน  เอก   
นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต   เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เอก   โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๓๓] อาหารอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๓๔] อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก   นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นฌาเน   
เอก นมคฺเค เอก นสมฺปยตฺุเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         อาหารมูลก นิฏ ิต ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 307 

           อินฺทฺริยมูลก   
     [๙๓๕]  อินฺทฺริยปจฺจยา  นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต  นสหชาเต   
เอก  นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นนิสฺสเย  เอก  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปเุรชาเต   
สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   
นวิปาเก  สตฺต  นอาหาเร  สตฺต  นฌาเน สตฺต นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
   [๙๓๖]   อินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต  ...  นอารมฺมเณ   
สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต  นสหชาเต   
เอก    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    เอก   นอุปนิสฺสเย   สตฺต   
นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม   
สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค   
สตฺต    นสมปฺยุตฺเต    ตีณิ    นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ   โนนตฺถิยา   สตฺต   
โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๓๗]  อินฺทฺริยนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต   
...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต นสมนนฺตเร   
สตฺต    นสหชาเต    เอก    นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   สตฺต   
นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม   
สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค   
สตฺต    นสมปฺยุตฺเต    ตีณิ    นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ   โนนตฺถิยา   สตฺต  
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โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๓๘]     อินฺทฺริยนิสสฺยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    เอก    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๓๙]     อินฺทฺริยนิสสฺยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นสหชาเต   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก   นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก   
เอก   นอาหาเร   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๔๐]     อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    สตฺต   
...    นอารมฺมเณ    สตฺต    นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   
นสมนนฺตเร   สตฺต   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต   
สตฺต   นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นฌาเน   สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยตฺุเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๔๑]     อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา  
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ตีณิ    ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   
ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๔๒] อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา     ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ   
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ    นอาหาเร   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ ฯ   
     [๙๔๓]     อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
ตีณิ    ...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   
นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสสฺเย   ตีณิ  นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก   
ตีณิ    นอาหาเร   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๔๔]   อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก    
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นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๔๕]   อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน   
เอก   นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถยิา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๔๖] อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถ-ิ   
อวิคตนฺติ   นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นวิปฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๔๗]   อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก    นปจฺฉาชาเต    เอก    นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก   
นอาหาเร   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก    
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โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๔๘] อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถ-ิ   
อวิคตนฺติ   นเหตุยา  เอก  ...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก   
นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร   
เอก  นฌาเน  เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๔๙]    อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต   
นอารมฺมเณ   สตฺต   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ...   โนวิคเต   สตฺต   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ    ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ...   โนวิคเต   ตีณิ  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
มคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ...   
โนวิคเต     ตีณิ     ฯ    อินทฺฺริยสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    ตีณิ    ฯ    สงฺขิตฺต    ฯ   ...   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ ...   
โนวิคเต     เอก    ฯ    อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอก ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ...  โนวิคเต  เอก  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺค-   
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ...  โนวิคเต   
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เอก     ฯ    อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   อินฺทรฺิยสหชาต-   
นิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   สตฺต   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   ...   
โนวิคเต     สตฺต    ฯ    อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    ตีณิ    ฯ    สงฺขิตฺต    ฯ   ...   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ     ฯเปฯ     โนวิคเต    ตีณิ    ฯ    อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌาน-   
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ   
โนวิคเต   เอก   ฯ   อินฺทรฺิยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต  เอก  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยวิปากฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     เอก     ฯเปฯ   
โนวิคเต   เอก   ฯ   อินฺทรฺิยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    สตฺต    ฯเปฯ    โนวิคเต   สตฺต   ฯ   อินทฺฺริยสหชาต-   
อ ฺม ฺนิสฺสยฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ     ฯเปฯ   
โนวิคเต   ตีณิ  ฯ  อินฺทฺรยิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานมคฺค-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ    
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อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ    ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ   ฯ   อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌาน-   
มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
วิปากฌานมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา     เอก     ฯเปฯ   
โนวิคเต     เอก     ฯ    อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานมคฺควิปฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสย-   
อาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต   ฯเปฯ   โนวิคเต   สตฺต  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ    ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ    ฯ   อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
อาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา  ตีณิ  ฯเปฯ  โนวิคเต  ตีณิ  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ     ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ    ฯ    อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปาก-   
อาหารอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก  ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก  ฯ  อินฺทฺรยิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
อาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ   โนวิคเต    
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เอก   ฯ  อินทฺฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   อินฺทรฺิยสหชาต-   
อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ  อินฺทฺรยิอธิปติสหชาตนิสฺสยอาหาร-   
อตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต  ฯเปฯ  โนวิคเต  สตฺต ฯ อินฺทฺริยอธิปติ-   
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ    ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   อินฺทรฺิยอธิปติสหชาตนิสฺสยอาหาร-   
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
อินฺทฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   อินทฺฺริยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ   
โนวิคเต    เอก    ฯ   อินฺทรฺิยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก ฯ อินฺทฺริยอธิปติ-   
สหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    สตฺต   ฯเปฯ   โนวิคเต   
สตฺต     ฯ    อินฺทฺริยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ    ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ    ฯ   
อินฺทฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา  ตีณิ  ฯเปฯ   
โนวิคเต    ตีณิ    ฯ    อินทฺฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต    เอก   ฯ   อินฺทรฺิยอธิปติ-   
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 315 

นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
อินฺทฺริยอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ อินฺทฺริยเหตุสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  จตฺตาริ     ฯเปฯ     โนวิคเต     จตฺตาริ     ฯ   
อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ  เทฺว ฯเปฯ   
โนวิคเต  เทฺว ฯ อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เทฺว  ฯเปฯ  โนวิคเต  เทฺว  ฯ   
อินฺทฺริยเหตุสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ  เทฺว ฯเปฯ   
โนวิคเต เทฺว ฯ อินฺทฺริยเหตุสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ  อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก  ฯ   
อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
อารมฺมเณ  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต เอก ฯ อินฺทฺริยเหตุสหชาตนิสฺสยวิปาก-   
มคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ    เอก    ฯเปฯ   โนวิคเต   
เอก   ฯ   อินฺทฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ เอก ฯเปฯ โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๕๐] อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ   จตฺตาริ   ...  นอนนฺตเร  จตฺตาริ  นสมนนฺตเร  จตฺตาริ   
นอ ฺม ฺเ    เทฺว    นอุปนิสฺสเย    จตฺตาริ   นปุเรชาเต   จตฺตาริ    
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นปจฺฉาชาเต  จตฺตาริ  นอาเสวเน  จตฺตาริ  นกมฺเม  จตฺตาริ  นวิปาเก   
จตฺตาริ   นอาหาเร   จตฺตาริ   นฌาเน   จตฺตาริ   นสมฺปยุตฺเต  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๙๕๑] อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ  เทฺว  ...  นอนนฺตเร  เทฺว  นสมนนฺตเร   
เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน   
เทฺว   นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เทฺว  นฌาเน  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๙๕๒] อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ    เทฺว    ...   นอนนฺตเร   เทฺว   นสมนนฺตเร   เทฺว   
นอ ฺม ฺเ   เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต   
เทฺว   นอาเสวเน   เทฺว   นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร   
เทฺว นฌาเน เทฺว นสมฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
     [๙๕๓] อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เอก  ...  นอนนฺตเร  เอก  นสมนนฺตเร เอก นอ ฺม ฺเ   
เอก     นอุปนิสฺสเย    เอก    นปุเรชาเต    เอก    นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๕๔] อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺค-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก    
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นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเตบ   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นฌาเน เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๕๕] อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ     เอก     ...     นอนนฺตเร    เอก    นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นฌาเน เอก นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         อินฺทฺรยิมูลก นิฏ ิต ฯ   
        ฌานมูลก   
     [๙๕๖]   ฌานปจฺจยา   นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต  นสหชาเต   
สตฺต  นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นนิสฺสเย  สตฺต  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต   
สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   สตฺต   นกมฺเม   สตฺต   
นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นอินฺทฺริเย  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต   
นสมปฺยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๕๗]     ฌานสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     สตฺต   
สงฺขิตฺต   ฯ   โนวิคเต  สตฺต  ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ    
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โนวิคเต    ตีณิ   ฯ   ฌานสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก   ฯเปฯ   
โนวิคเต   เอก   ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต    เอก    ฯ   ฌานสหชาต-   
นิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   
เอก   ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ   ฌานสหชาตนิสฺสย-   
อินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   สตฺต   ฯเปฯ   โนวิคเต   สตฺต  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ    ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริย-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   ฯเปฯ๑   
โนวิคเต  ตีณิ     ฯ     ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต    เอก    ฯ   ฌานสหชาต-   
อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ   
โนวิคเต  เอก  ฯ     ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา    
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เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต  ฯเปฯ   
โนวิคเต     สตฺต     ฯ     ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ  ฯเปฯ   
โนวิคเต  ตีณิ     ฯ     ฌานสหชาตนิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   
ตีณิ  ฯ  ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา   
เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
มคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก     ฯเปฯ    โนวิคเต    เอก    ฯ    ฌานสหชาตนิสฺสยวิปาก-   
มคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   สตฺต  ฯเปฯ  โนวิคเต  สตฺต  ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
อินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ     ฯเปฯ    โนวิคเต   
ตีณิ  ฯ     ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ  ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสย  
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อินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ   
ฯเปฯ   โนวิคเต  ตีณิ  ฯ  ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย-   
มคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอก ฯเปฯ   
โนวิคเต     เอก     ฯ    ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค-   
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอก ฯเปฯ โนวิคเต เอก ฯ   
          ฌานมูลก นิฏ ิต ฯ   
        มคฺคมูลก   
     [๙๕๘]   มคฺคปจฺจยา   นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต   
นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต  นสหชาเต  สตฺต   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   สตฺต   นอุปนิสฺสเย   สตฺต  นปเุรชาเต   
สตฺต   นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก   
สตฺต   นอาหาเร   สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นสมฺปยตฺุเต   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๕๙]     มคฺคสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     สตฺต    
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สงฺขิตฺต  ฯ  ...  โนวิคเต สตฺต ฯ มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   
โนวิคเต   ตีณิ  ฯ  มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา  ตีณิ  ฯเปฯ  โนวิคเต ตีณิ ฯ มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก   ฯเปฯ   
โนวิคเต   เอก   ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก   ฯเปฯ   
โนวิคเต   เอก   ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต ฯเปฯ โนวิคเต สตฺต ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   ตีณิ   
ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ    ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ    ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   ตีณิ   
ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก  ฯเปฯ   
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โนวิคเต  เอก  ฯ     มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก     ฯเปฯ    โนวิคเต    เอก   ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
วิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก     ฯเปฯ   
โนวิคเต    เอก    ฯ    มคฺคสหชาตนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   
สตฺต    ฯเปฯ    โนวิคเต    สตฺต    ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย-   
ฌานอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ    ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ    ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ   ฯ   มคฺคสหชาตนิสฺสยฌานวิปฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ    ฯเปฯ    โนวิคเต    ตีณิ    ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต   
เอก     ฯ    มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺ-   
นิสฺสยวิปากฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     เอก     ฯเปฯ   
โนวิคเต    เอก    ฯ   มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต    เอก    ฯ   มคฺคสหชาต-   
อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   สตฺต   ฯเปฯ  โนวิคเต  สตฺต  ฯ   
มคฺคสหชาต  
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อ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ  ฯเปฯ   
โนวิคเต   ตีณิ  ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยฌาน-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ  ฯเปฯ  โนวิคเต ตีณิ ฯ มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   เอก   ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
อินฺทฺริยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก ฯเปฯ โนวิคเต เอก ฯ   
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอก ฯเปฯ   
โนวิคเต   เอก   ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานวิปฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต ฯเปฯ โนวิคเต   
สตฺต     ฯ    มคฺคอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา   ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ  ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
ตีณิ   ฯเปฯ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ  มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย-   
อตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก    ฯเปฯ    โนวิคเต   เอก   ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิ  
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อวิคตนฺติ  นเหตุยา   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  จตฺตาริ     ฯเปฯ     โนวิคเต     จตฺตาริ     ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ   
เทฺว    ฯเปฯ    โนวิคเต   เทฺว   ฯ   มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย   
อินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ    เทฺว   ฯเปฯ   โนวิคเต   
เทฺว    ฯ    มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ   เทฺว   ฯเปฯ  โนวิคเต  เทฺว  ฯ  มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสย-   
วิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ    เอก    ฯเปฯ   โนวิคเต   
เอก  ฯ  มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ   เอก   ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ  มคฺคเหตุสหชาตนิสฺสย-   
วิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต   
เอก   ฯ   มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก  ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ   
จตฺตาริ    ฯเปฯ    โนวิคเต    จตฺตาริ   ฯ   มคฺคเหตุอธิปติสหชาต-   
อ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ  
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เทฺว   ฯเปฯ   โนวิคเต   เทฺว  ฯ  มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริย-   
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   เทฺว  ฯเปฯ  โนวิคเต  เทฺว  ฯ   
มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ   
เอก  ฯเปฯ  โนวิคเต  เอก ฯ มคฺคเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
อินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ   เอก   ฯเปฯ   โนวิคเต   
เอก    ฯ    มคฺคเหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ เอก ฯเปฯ โนวิคเต เอก ฯ   
          มคฺคมูลก นิฏ ิต ฯ   
           สมฺปยุตฺตมูลก   
     [๙๖๐]   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ   
นอธิปติยา    ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนสิฺสเย   
ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม   
ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ   
นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๖๑]  สมฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา ตีณิ ฯ   
สงฺขิตฺต  ฯ  ...  โนวิคเต  ตีณิ  ฯ สมฺปยตฺุตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปาก-   
อตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอก ฯเปฯ โนวิคเต เอก ฯ   
        สมฺปยุตฺตมูลก นิฏ ิต ฯ    
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           วิปฺปยุตฺตมูลก   
     [๙๖๒]  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  ป ฺจ  ...  นอารมฺมเณ ป ฺจ   
นอธิปติยา   ป ฺจ   นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นสหชาเต   
ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ    นนิสฺสเย    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ป ฺจ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ  นกมฺเม   
ป ฺจ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   ป ฺจ  นอินฺทฺริเย  ป ฺจ  นฌาเน   
ป ฺจ    นมคฺเค    ป ฺจ    นสมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    โนนตฺถิยา   ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๙๖๓]  วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ป ฺจ  ...  นอารมฺมเณ   
ป ฺจ    นอธิปติยา    ป ฺจ    นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ   
นสหชาเต   ป ฺจ   นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ   นนิสฺสเย   ตีณิ   นอุปนิสฺสเยร   
ป ฺจ    นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นกมฺเม   ป ฺจ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร  ป ฺจ  นอินฺทฺริเย  ป ฺจ   
นฌาเน    ป ฺจ    นมคฺเค    ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   โนนตฺถิยา   
ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๙๖๔]  วิปฺปยุตฺตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา     ป ฺจ   
...    นอารมฺมเณ    ป ฺจ    นอธิปติยา   ป ฺจ   นอนนฺตเร   ป ฺจ   
นสมนนฺตเร   ป ฺจ   นสหชาเต   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ  ป ฺจ  นอุปนิสฺสเย   
ป ฺจ    นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   
นกมฺเม    ป ฺจ    นวิปาเก    ป ฺจ   นอาหาเร   ป ฺจ   นอินฺทฺริเย    
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ป ฺจ     นฌาเน    ป ฺจ    นมคฺเค    ป ฺจ    นสมฺปยุตฺเต    ป ฺจ   
โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๙๖๕]    วิปฺปยุตฺตอธิปตินิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   จตฺตาริ   
...   นอารมฺมเณ   จตฺตาริ  นอนนฺตเร  จตฺตาริ  นสมนนฺตเร  จตฺตาริ   
นสหชาเต     เอก     นอ ฺม ฺเ    จตฺตาริ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต    จตฺตาริ   นอาเสวเน   จตฺตาริ   
นกมฺเม   จตฺตาริ   นวิปาเก   จตฺตาริ  นอาหาเร  จตฺตาริ  นอินฺทฺริเย   
จตฺตาริ     นฌาเน     จตฺตาริ    นมคฺเค    จตฺตาริ    นสมฺปยุตฺเต   
จตฺตาริ โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๙๖๖]     วิปฺปยุตฺตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    เอก    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม(   
ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๖๗]     วิปฺปยุตฺตปจฺฉาชาตอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ     นสหชาเต     ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ   
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก    ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   
นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๖๘]    วิปฺปยุตฺตนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   



นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   
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นมคฺเค   ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๖๙]    วิปฺปยุตฺตอารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร    ตีณิ    นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๗๐] วิปฺปยุตฺตอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา   
เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๗๑]     วิปฺปยุตฺตนิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    
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เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นสหชาเต   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก   นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก   
เอก   นอาหาเร   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๗๒]     วิปฺปยุตฺตสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสสฺเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โววิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๗๓]     วิปฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก นอาหาเร เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๗๔]  วิปฺปยุตฺตสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก   
นสมนนฺตเร     เอก     นอ ฺม ฺเ    เอก    นอุปนิสฺสเย    เอก    
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นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม เอก   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๗๕]    วิปฺปยุตฺตอารมฺมณนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
... นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๗๖]   วิปฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก   นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก  นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
        วิปฺปยุตฺตมูลก นิฏ ิต ฯ   
        อตฺถิมลูก   
     [๙๗๗]  อตฺถิปจฺจยา  นเหตุยา  เตรส  ...  นอารมฺมเณ  เตรส   
นอธิปติยา   เตรส   นอนนฺตเร  เตรส  นสมนนฺตเร  เตรส  นสหชาเต   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    สตฺต   นนิสฺสเย   สตฺต   นอุปนิสฺสเย   เตรส   
นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   เตรส  นอาเสวเน  เตรส  นกมฺเม   
เตรส  นวิปาเก  เตรส  นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน   
เตรส    นมคฺเค    เตรส   นสมฺปยุตฺเต   สตฺต   นวิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   
โนนตฺถิยา เตรส โนวิคเต เตรส ฯ    
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     [๙๗๘]  อตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เตรส  ...  นอารมฺมเณ เตรส   
นอธิปติยา   เตรส   นอนนฺตเร  เตรส  นสมนนฺตเร  เตรส  นสหชาเต   
สตฺต    นอ ฺม ฺเ    สตฺต   นนิสฺสเย   สตฺต   นอุปนิสฺสเย   เตรส   
นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   เตรส  นอาเสวเน  เตรส  นกมฺเม   
เตรส  นวิปาเก  เตรส  นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน   
เตรส    นมคฺเค    เตรส   นสมฺปยุตฺเต   สตฺต   นวิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   
โนนตฺถิยา เตรส โนวิคเต เตรส ฯ   
     [๙๗๙]   อตฺถินิสฺสยอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เตรส  ...  นอารมฺมเณ   
เตรส   นอธิปติยา   เตรส   นอนนฺตเร   เตรส   นสมนนฺตเร  เตรส   
นสหชาเต   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   สตฺต  นอุปนิสฺสเย  เตรส  นปเุรชาเต   
นว  นปจฺฉาชาเต  เตรส  นอาเสวเน  เตรส  นกมฺเม  เตรส นวิปาเก   
เตรส   นอาหาเร  เตรส  นอินฺทฺริเย  เตรส  นฌาเน  เตรส  นมคฺเค   
เตรส    นสมปฺยุตฺเต   สตฺต   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา   เตรส   
โนวิคเต เตรส ฯ   
     [๙๘๐]   อตฺถิอธิปติอวิคตนฺติ   นเหตุยา   อฏ  ...  อารมฺมเณ   
สตฺต    นอนนฺตเร    อฏ    นสมนนฺตเร   อฏ   นสหชาเต   เอก   
นอ ฺม ฺเ   จตฺตาริ   นนิสฺสเย  เอก  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปเุรชาเต   
สตฺต    นปจฺฉาชาเต    อฏ    นอาเสวเน   อฏ   นกมฺเม   อฏ   
นวิปาเก   อฏ   นอาหาเร   อฏ   นอินฺทฺริเย  อฏ  นฌาเน  อฏ   
นมคฺเค   อฏ   นสมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  นวิปฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  โนนตฺถิยา    
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อฏ โนวิคเต อฏ ฯ   
     [๙๘๑]    อตฺถิอธิปตินิสฺสยอวิคตนฺติ    นเหตุยา    อฏ    ...   
นอารมฺมเณ   สตฺต   นอนนฺตเร   อฏ   นสมนนฺตเร  อฏ  นสหชาเต   
เอก   นอ ฺม ฺเ   จตฺตาริ   นอุปนิสสฺเย   สตฺต   นปุเรชาเต  สตฺต   
นปจฺฉาชาเต   อฏ  นอาเสวเน  อฏ  นกมฺเม  อฏ  นวิปาเก  อฏ   
นอาหาเร   อฏ   นอินฺทฺรเิย   อฏ   นฌาเน   อฏ  นมคฺเค  อฏ   
นสมฺปยุตฺเต     จตฺตาริ     นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ    โนนตฺถิยา    อฏ   
โนวิคเต อฏ ฯ   
     [๙๘๒]   อตฺถิอาหารอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ   
สตฺต    นอธิปติยา    สตฺต    นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนิสฺสเย   เอก   นอุปนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอินทฺฺริเย   สตฺต   นฌาเน  สตฺต   
นมคฺเค    สตฺต    นสมฺปยตฺุเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๘๓]   อตฺถิอินฺทฺริยอวิคตนฺติ   เหตุยา  สตฺต  ...  นอารมฺมเณ   
สตฺต    นอธิปติยา    สตฺต    นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนิสฺสเย   เอก   นอุปนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นฌาเน  สตฺต    
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นมคฺเค   สตฺต   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถยิา  สตฺต   
โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๘๔]  อตฺถินิสฺสยอินฺทฺริยอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต   
...    นอารมฺมเณ    สตฺต    นอธิปติยา   สตฺต   นอนนฺตเร   สตฺต   
นสมนนฺตเร   สตฺต   นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก   สตฺต   นอาหาเร   สตฺต   นฌาเน  สตฺต   
นมคฺเค    สตฺต    นสมฺปยตฺุเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   โนนตถฺิยา   
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๙๘๕]  อตฺถิวิปฺปยตฺุตอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ป ฺจ  ...  นอารมฺมเณ   
ป ฺจ    นอธิปติยา    ป ฺจ    นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ   
นสหชาเต  ป ฺจ     นอ ฺม ฺเ     ป ฺจ     นนสิฺสเย     ตีณิ   
นอุปนิสฺสเย     ป ฺจ     นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต    ป ฺจ         
นอาเสวเน    ป ฺจ    นกมฺเม   ป ฺจ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   
ป ฺจ     นอินฺทฺริเย     ป ฺจ    นฌาเน    ป ฺจ    นมคฺเค    ป ฺจ   
นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๙๘๖]  อตฺถินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ  นเหตุยา     ป ฺจ   
...    นอารมฺมเณ    ป ฺจ    นอธิปติยา   ป ฺจ   นอนนฺตเร   ป ฺจ   
นสมนนฺตเร     ป ฺจ     นสหชาเต     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย     ป ฺจ     นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต    ป ฺจ    
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นอาเสวเน    ป ฺจ    นกมฺเม   ป ฺจ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   
ป ฺจ     นอินฺทฺริเย     ป ฺจ    นฌาเน    ป ฺจ    นมคฺเค    ป ฺจ   
นสมฺปยุตฺเต ป ฺจ โนนตฺถิยา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๙๘๗]    อตฺถิอธิปตินิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา   จตฺตาริ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอนนฺตเร   จตฺตาริ   นสมนนฺตเร  จตฺตาริ   
นสหชาเต     เอก     นอ ฺม ฺเ    จตฺตาริ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปุเรชาเต    ตีณิ    นปจฺฉาชาเต    จตฺตาริ   นอาเสวเน   จตฺตาริ   
นกมฺเม   จตฺตาริ   นวิปาเก   จตฺตาริ  นอาหาเร  จตฺตาริ  นอินฺทฺริเย   
จตฺตาริ   นฌาเน   จตฺตาริ   นมคฺเค   จตฺตาริ   นสมปฺยุตฺต   จตฺตาริ   
โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๙๘๘]     อตฺถินิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    เอก    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   
นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นวิปาเก    ตีณิ    นอาหาเร    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๘๙]     อตฺถิปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ     นสหชาเต     ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ   
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ    
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นวิปาเก    ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   
นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๙๐]   อตฺถิปุเรชาตอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ   
ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นอนนฺตเร   ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นสหชาเต   
ตีณิ     นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นนิสฺสเย    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๙๑]    อตฺถินิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นสหชาเต    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๙๒]  อตฺถิอารมฺมณปุเรชาตอวิคตนฺติ     นเหตุยา     ตีณิ   
...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นสหชาเต ตีณิ   
นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
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     [๙๙๓]    อตฺถิอารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ นสหชาเต   
ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสสฺเย    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ    นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๙๔]    อตฺถิอารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอนนฺตเร   เอก   นสมนนฺตเร  เอก  นสหชาเต  เอก   
นอ ฺม ฺเ   เอก   นนสิฺสเย   เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๙๕] อตฺถิอารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ   
นเหตุยา    เอก    ...    นอนนฺตเร    เอก   นสมนนฺตเร   เอก   
นสหชาเต   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน   
เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย เอก   
นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต  เอก  โนนตฺถิยา  เอก   
โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๙๖]     อตฺถินิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก   ...   นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก    
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นสมนนฺตเร   เอก   นสหชาเต   เอก  นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย   
เอก   นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก   
เอก   นอาหาเร   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๙๙๗]   อตฺถิสหชาตนิสฺสยอวิคตนฺติ  นเหตุยา  นว   
...  นอารมฺมเณ  นว  นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  นว นสมนนฺตเร นว   
นอ ฺม ฺเ   ป ฺจ   นอุปนิสฺสเย   นว  นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว  นอาหาเร  นว   
นอินฺทฺริเย   นว   นฌาเน   นว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา นว โนวิคเต นว ฯ   
     [๙๙๘]     อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   
นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   นสมฺปยุตฺเต   เอก   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๙๙๙]     อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
ตีณิ    ...    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา    ตีณิ    นอนนฺตเร   
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต   
ตีณิ     นอาเสวเน     ตีณิ     นกมฺเม     ตีณิ    นวิปาเก    ตีณิ    
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นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๐๐๐]    อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา    ตีณิ   
...   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร   
ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ    นอุปนิสสฺเย    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นอาหาเร    ตีณิ    นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน   ตีณิ   นมคฺเค   ตีณิ   
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๐๐๑]    อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ    นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก    นสมนนฺตเร   เอก   นอุปนิสฺสเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต   เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก   
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก   
นสมฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๐๒]     อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปากอวิคตนฺติ    นเหตุยา    เอก   
...  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  นอนนฺตเร  เอก นสมนนฺตเร   
เอก    นอ ฺม ฺเ   เอก   นอุปนิสสฺเย   เอก   นปุเรชาเต   เอก   
นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
นวิปฺปยุตฺเต เอก โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ    
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     [๑๐๐๓]   อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก}   
...    นอารมฺมเณ    เอก    นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต   
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก  นวิปฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๐๔]  อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอวิคตนฺติ  นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   
เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก    นอาเสวเน    เอก    นกมฺเม    เอก    นอาหาเร   เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นวิปปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๐๕]   อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอก   
...    นอารมฺมเณ    เอก    นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร   เอก   
นสมนนฺตเร   เอก   นอ ฺม ฺเ  เอก  นอุปนิสฺสเย  เอก  นปุเรชาเต   
เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก  นกมฺเม  เอก  นอาหาเร   
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   เอก  นมคฺเค  เอก  นสมฺปยุตฺเต   
เอก โนนตฺถยิา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๐๖]  อตฺถิสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ  นเหตุยา   
เอก    ...    นอารมฺมเณ    เอก   นอธิปติยา   เอก   นอนนฺตเร    
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เอก  นสมนนฺตเร  เอก  นอุปนิสฺสเย เอก นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต   
เอก    นอาเสวเน    เอก    นกมฺเม    เอก    นอาหาเร   เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค  เอก  นสมปฺยุตฺเต  เอก   
โนนตฺถิยา เอก โนวิคเต เอก ฯ   
         อตฺถิมลูก นิฏ ิต ฯ   
         นตฺถิวิคตอวิคตมูลก   
     [๑๐๐๗]  นตฺถิปจฺจยา  นเหตุยา  สตฺต  ฯ  วิคตปจฺจยา  นเหตุยา   
สตฺต    ฯ    นตฺถิปจฺจยมฺป    วิคตปจฺจยมฺป    อนนฺตรปจฺจยสทิส    ฯ   
อวิคตปจฺจยา   นเหตุยา   เตรส   ฯ   ยถา   อตฺถิปจฺจโย  วิตฺถาริโต   
เอว อวิคตปจฺจโย วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ   
       ป ฺหาวารสฺส อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
       ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียานุโลมคณนา   
        นเหตุมูลก   
     [๑๐๐๘]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา ทส อนนฺตเร   
สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ  นิสฺสเย   
เตรส   อุปนสิฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน   
ตีณิ   กมฺเม   สตฺต   วิปาเก   เอก  อาหาเร  สตฺต  อินทฺฺริเย  สตฺต   
ฌาเน    สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   
อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๐๙]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   อธิปติยา   สตฺต    
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...  อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  นว  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย   
สตฺต   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค  สตฺต  สมปฺยุตฺเต  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๑๐]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
อนนฺตเร   สตฺต   ...   สมนนฺตเร   สตฺต  สหชาเต  นว  อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต   
อินฺทฺริเย    สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๑๑]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   สมนนตฺเร   สตฺต   ...   สหชาเต  นว  อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   กมฺเม   สตฺต   วิปาเก   เอก  อาหาเร  สตฺต  อินทฺฺริเย  สตฺต   
ฌาเน    สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต   ป ฺจ   
อตฺถิยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๑๒]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   สหชาเต   นว   ...  อ ฺม ฺเ    
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ตีณิ  นิสฺสเย  เตรส  อุปนสิฺสเย  นว  ปเุรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
กมฺเม   สตฺต   วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน   
สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   
เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๑๓]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา     นสหชาตปจฺจยา    อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   ...  นิสสฺเย  ตีณิ  อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   กมฺเม   เทฺว  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๑๔]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นิสฺสเย   ตีณิ   ...   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   กมฺเม   เทฺว   อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๑๕]    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นอ ฺม ฺปจฺจยา  นนิสฺสยปจฺจยา  อุปนิสฺสเย  นว  ...  ปุเรชาเต  ตีณิ   
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เอก อินฺทฺริเย เอก วิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๐๑๖]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มลูก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสสฺยปจฺจยา   นปุเรชาตปจฺจยา   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ    
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...   กมฺเม   เทฺว  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๐๑๗]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   กมฺเม  เทฺว   
... อาหาเร เอก อินฺทฺริเย เอก อตฺถิยา เอก  อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๑๘]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นอาเสวนปจฺจยา    นกมฺมปจฺจยา   นวิปากปจฺจยา   
นอาหารปจฺจยา อินฺทฺริเย เอก ... อตฺถิยา เอก วิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๑๙]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มลูก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นอาหารปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา    โนวิคตปจฺจยา   อินฺทฺริเย   เอก   
... อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๒๐]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นวิปากปจฺจยา   นอินฺทฺรยิปจฺจยา   อาหาเร  เอก  ...  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๒๑]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นอินฺทฺริยปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยตฺุตปจฺจยา   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา    โนวิคตปจฺจยา   อาหาเร   เอก   
... อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
         นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ    
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          นอารมฺมณมูลก   
     [๑๐๒๒]  นอารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อธิปติยา  สตฺต   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   สหชาเต   นว  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย   
สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ    อตฺถยิา    เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   อวิคเต   
เตรส ฯ   
     [๑๐๒๓]     นอารมฺมณปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นิสฺสเย   ตีณิ   ...   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   กมฺเม   เทฺว   อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
           นอธิปติมูลก   
     [๑๐๒๔]  นอธิปติปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว ฯ   
ยถา นเหตุมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
           นอนนฺตรมูลก   
     [๑๐๒๕]    นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   เหตุยา   สตฺต   
...   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  สหชาเต  นว  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ    
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กมฺเม   สตฺต   วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน   
สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   
เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
          นสมนนฺตรมูลก   
     [๑๐๒๖]    นสมนนฺตรปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นิสฺสเย   ตีณิ   ...   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เอก  อินทฺฺริเย  เอก   
วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นสหชาตมูลก   
     [๑๐๒๗]  นสหชาตปจฺจยา  อารมฺมเณ  นว  ...  อธิปติยา  สตฺต   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย  นว   
ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม  เทฺว   
อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ  อตฺถิยา  สตฺต   
นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๒๘]    นสหชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา   อนนฺตเร   สตฺต  ...  สมนนฺตเร  สตฺต  นิสฺสเย  ตีณิ   
อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ   
กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ อตฺถิยา   
สตฺต นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ    
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     [๑๐๒๙]    นสหชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นนิสฺสยปจฺจยา   อุปนิสฺสเย   นว   ...   ปุเรชาเต  นว  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   กมฺเม   เทฺว   อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นอ ฺม ฺมูลก   
     [๑๐๓๐]   นอ ฺม ฺปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   อฏ   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  ป ฺจ   
นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ      
อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  เอก  อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย   
ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   วิปฺปยตฺุเต   ป ฺจ   อตฺถิยา  สตฺต   
นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๓๑]    นอ ฺม ฺปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติยา  ตีณิ  ...  อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  ป ฺจ   
นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  เอก  อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย   
ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   วิปฺปยตฺุเต   ป ฺจ   อตฺถิยา  สตฺต   
นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๓๒]    นอ ฺม ฺปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา    
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นิสฺสเย   ตีณิ  ...  อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ อตฺถิยา   
สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
           นนิสสฺยมูลก   
     [๑๐๓๓]   นนิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ  นว  ...  อธิปติยา  สตฺต   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต  ตีณิ   
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร เอก อินฺทฺริเย   
เอก   วิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   สตฺต  นตฺถิยา  สตฺต  วิคเต  สตฺต   
อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๓๔]     นนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา  อนนฺตเร  สตฺต  ...  สมนนฺตเร  สตฺต  อุปนิสฺสเย  นว   
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร เอก อินฺทฺริเย   
เอก   วิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ป ฺจ  นตฺถิยา  สตฺต  วิคเต  สตฺต   
อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๐๓๕]     นนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   อุปนิสฺสเย   นว   ...   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ  กมฺเม   
เทฺว   อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ  อตฺถิยา   
ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ    
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          นอุปนิสฺสยมูลก   
     [๑๐๓๖]  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย  เตรส   
ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก อาหาเร   
สตฺต    อินฺทรฺิเย   สตฺต   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   
ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๓๗]    นอุปนิสฺสยปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นิสฺสเย    ตีณิ   ...   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   กมฺเม   
เทฺว   อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ  อตฺถิยา   
สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นปุเรชาตมูลก   
     [๑๐๓๘]  นปุเรชาตปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต  นว   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย   
สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ อตฺถิยา นว นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต นว ฯ   
     [๑๐๓๙]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติยา  สตฺต  ...  อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  นว    
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อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย   
สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ อตฺถิยา นว นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต นว ฯ   
     [๑๐๔๐]    นปุเรชาตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา     นสิฺสเย     นว     ...     อุปนิสฺสเย    นว   
ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   กมฺเม   เทฺว   อาหาเร   เอก   อินฺทฺริเย  เอก   
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นปจฺฉาชาตมูลก   
     [๑๐๔๑]  นปจฺฉาชาตปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ นว   
อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต  นว   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  สตฺต  วิปาเก  เอก  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย   
สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๔๒]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา     นสิฺสเย     ตีณิ     ...     อุปนสิฺสเย    นว   
ปุเรชาเต  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย เอก วิปฺปยุตฺเต    
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ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๐๔๓]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา    นนสิฺสยปจฺจยา    อุปนิสฺสเย    นว   
...  กมฺเม  เทวฺ  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต   
เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นอาเสวนมูลก   
     [๑๐๔๔]  นอาเสวนปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   ป ฺจ   สมนนฺตเร   ป ฺจ   สหชาเต  นว   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ   
ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   กมฺเม   สตฺต   วิปาเก   เอก   อาหาเร   สตฺต   
อินฺทฺริเย    สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   ป ฺจ   วิคเต   ป ฺจ   
อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๔๕]    นอาเสวนปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา     นสิฺสเย     ตีณิ     ...     อุปนสิฺสเย    นว   
ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   กมฺเม   เทฺว   อาหาเร  เอก   
อินฺทฺริเย   เอก   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ  อตฺถิยา  สตฺต  อวิคเต  สตฺต  ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ    
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         นกมฺม นวิปากมูลก   
     [๑๐๔๖]   นกมฺมปจฺจยา   เหตุยา   สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต  นว   
อ ฺม ฺเ    ตีณิ    นิสสฺเย    เตรส   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   
ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   วิปาเก   เอก  อาหาเร   
สตฺต   อินฺทฺรเิย   สตฺต   ฌาเน   สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๔๗]     นกมฺมปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   นิสฺสเย   ตีณิ   ...   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต   
ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาหาเร   เอก  อินฺทฺริเย  เอก  วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ   อตฺถิยา   สตฺต   อวิคเต  สตฺต  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  นวิปากปจฺจยา   
เหตุยา     สตฺต     (ยถา     นเหตุมูลก    เอว    วิตฺถาเรตพฺพ)   
... อวิคเต เตรส ฯ   
           นอาหารมูลก   
     [๑๐๔๘]   นอาหารปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต  นว   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ   
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  วิปาเก  เอก อินฺทฺริเย    
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สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๔๙]    นอาหารปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติยา   สตฺต   ...   อนนฺตเร   สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต   
นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต   
ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  วิปาเก  เอก   
อินฺทฺริเย    สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๐๕๐]    นอาหารปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา   นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นกมฺมปจฺจยา  นวิปากปจฺจยา  นฌานปจฺจยา  นมคฺคปจฺจยา   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   
อินฺทฺริเย เอก ... อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
           นอินฺทฺริยมูลก   
     [๑๐๕๑]  นอินฺทฺริยปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ นว ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ...  อวิคเต  เตรส  ฯ  นอินฺทฺริยปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   มลูก  สงฺขิตฺต  ฯ  นวิปากปจฺจยา  นฌานปจฺจยา   
นมคฺคปจฺจยา       นสมฺปยุตฺตปจฺจยา       นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา  โนวิคตปจฺจยา  อาหาเร  เอก ... อตฺถิยา เอก อวิคเต    
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เอก   ฯ  นอินฺทฺริยปจฺจยา  กมฺเม  สตฺต  ป ฺหา  ยถา  นเหตุมูลเก  ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ   
        นฌานมูลก(   
     [๑๐๕๒]  นฌานปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ...  อารมฺมเณ  นว  ฯ   
สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อวิคเต  เตรส  ฯ  ยถา  นเหตุมูลก เอว นฌานมูลก   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        นมคฺคมูลก   
     [๑๐๕๓]  นมคฺคปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต  ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต   
เตรส ฯ ยถา นเหตุมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
          นสมปฺยุตฺตมูลก   
     [๑๐๕๔]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   อฏ   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  ป ฺจ   
อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  ตีณิ   
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  เอก  อาหาเร   
ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   วิปปฺยุตฺเต  ป ฺจ   
อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๕๕]    นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติยา   ตีณิ   ...   อนนฺตเร   สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  ปุเรชาเต   
ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย   สตฺต  อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต   
ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ  กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  เอก    
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อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๕๖]    นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา     นสิฺสเย     ตีณิ     ...     อุปนสิฺสเย    นว   
ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร เอก อินฺทฺริเย   
เอก วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๕๗]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
...   นสหชาตปจฺจยา   นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา   อุปนิสฺสเย   
นว  ...  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร เอก อินฺทฺริเย เอก   
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๐๕๘]   นสมฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
...   นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปุเรชาตปจฺจยา  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ  ...  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เอก  อินทฺฺริเย  เอก วิปฺปยุตฺเต ตีณิ   
อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
          นวิปฺปยุตฺตมูลก   
     [๑๐๕๙]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  ...  อารมฺมเณ  นว   
อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต  สหชาเต  ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ   
อาเสวเน   ตีณิ  กมฺเม  ป ฺจ  วิปาเก  เอก  อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย    
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ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ป ฺจ   
นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๐๖๐]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
อธิปติยา   ตีณิ  ...  อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   ตีณิ   
กมฺเม   ป ฺจ   วิปาเก   เอก   อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน   
ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา  สตฺต   
วิคเต สตฺต อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๐๖๑]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   สหชาเต   ตีณิ   
...   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นสิฺสเย   ตีณิ  อุปนิสฺสเย  นว  กมฺเม  ป ฺจ   
วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย   ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๐๖๒]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา     นสิฺสเย     ตีณิ     ...     อุปนสิฺสเย    นว   
กมฺเม   เทฺว  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต   
เอก ฯ   
     [๑๐๖๓]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา    
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นอ ฺม ฺปจฺจยา       นนิสฺสยปจฺจยา      นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
กมฺเม  เทฺว  ...  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต   
เอก ฯ   
     [๑๐๖๔]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นกมฺมปจฺจยา   อาหาเร   เอก   ...  อินทฺฺริเย  เอก  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๖๕]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นกมฺมปจฺจยา    นวิปากปจฺจยา    นอาหารปจฺจยา    อินฺทฺริเย    เอก   
... อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๖๖]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นอาหารปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   อินฺทฺริเย   เอก  ...  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๖๗]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นวิปากปจฺจยา   นอินฺทฺรยิปจฺจยา   อาหาเร  เอก  ...  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๐๖๘]   นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ   
นอินฺทฺริยปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยตฺุตปจฺจยา   
โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   อาหาเร   เอก  ...  อตฺถิยา  เอก   
อวิคเต เอก ฯ    
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           โนอตฺถิมูลก   
     [๑๐๖๙]   โนอตฺถิปจฺจยา  อารมฺมเณ  นว  ...  อธิปติยา  สตฺต   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   อุปนิสฺสเย  นว  อาเสวเน  ตีณิ   
กมฺเม เทฺว นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๗๐]     โนอตฺถิปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
อนนฺตเร   สตฺต   ...   สมนนฺตเร  สตฺต  อุปนิสฺสเย  นว  อาเสวเน   
ตีณิ กมฺเม เทฺว นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๐๗๑]     โนอตฺถิปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   อุปนิสฺสเย   นว   
... กมฺเม เทฺว ฯ   
     [๑๐๗๒]     โนอตฺถิปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา      นอาเสวนปจฺจยา      นวิปากปจฺจยา   
นอาหารปจฺจยา     นอินฺทรฺิยปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   
โนอวิคตปจฺจยา กมฺเม เทฺว ฯ   
     [๑๐๗๓]     โนอตฺถิปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาตปจฺจยา    
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นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา   
นอาหารปจฺจยา     นอินฺทรฺิยปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา   
นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา   โนวิคตปจฺจยา   
โนอวิคตปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว ฯ   
           โนนตฺถิมูลก   
     [๑๐๗๔]  โนนตฺถิปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต   
เตรส ฯ ยถา นเหตุมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
           โนวิคตมูลก   
     [๑๐๗๕]  โนวิคตปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต   
เตรส ฯ ยถา เหตุมูลก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
           โนอวคิตมูลก   
     [๑๐๗๖]   โนอวิคตปจฺจยา   อารมฺมเณ   นว   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ   
...   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   ฯ   ยถา  โนอตฺถมิูลก  เอว   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
      ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียานุโลม   
          กุสลตฺติก ปม   
        นฏิ ิต ฯ   
         ___________________    
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           เวทนาตฺติก   
           ปฏิจฺจวาโร   
     [๑๐๗๗]  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  ธมฺม ปฏิจฺจ สุขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ  เอโก   
ขนฺโธ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๗๘]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย      
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา   ทุกฺขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก   ขนฺธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๗๙]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก   ขนฺธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๘๐]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ อารมฺมณปจฺจยา ... อธิปติปจฺจยา    
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...    ฯ    อธิปติยา   ปฏิสนฺธิ   นตฺถิ   ฯ   ...   อนนฺตรปจฺจยา   
สมนนฺตรปจฺจยา     สหชาตปจฺจยา     อ ฺม ฺปจฺจยา    นิสฺสยปจฺจยา   
อุปนิสฺสยปจฺจยา   ปุเรชาตปจฺจยา   สขุาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ   
วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๐๘๑]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  อาเสวนปจฺจยา ... กมฺมปจฺจยา   
...    วิปากปจฺจยา    สุขาย    เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
สุขาย     เวทนาย     สมฺปยุตฺต    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    เทฺว   
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๘๒]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   วิปากปจฺจยา   ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๘๓]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  วิปากปจฺจยา   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก   ขนฺธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ    
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ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๘๔]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ อาหารปจฺจยา ... อินฺทฺรยิปจฺจยา   
ฌานปจฺจยา  มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา     วิปฺปยตฺุตปจฺจยา   
สุขาย    เวทนาย   สมฺปยตฺุต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   
เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
สุขาย    เวทนาย   สมฺปยตฺุต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ   
     [๑๐๘๕]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ทกฺุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก   ขนฺธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ   
     [๑๐๘๖]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  วิปฺปยตฺุตปจฺจยา   
อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย     สมฺปยุตฺต     เอก     ขนธฺ    ปฏิจฺจ   
เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย     สมฺปยุตฺต     เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ   
วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   อตฺถิปจฺจยา   นตฺถิปจฺจยา   
วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ    
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     [๑๐๘๗]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ตีณิ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
...  อวิคเต  ตีณิ  ฯ  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ  ... วิปาเก เทฺว   
อวิคเต   ตีณิ   ฯ   อารมฺมณปจฺจยา  ...  อธิปติปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ   
...   วิปาเก   เทฺว  อวิคเต  ตีณิ  ฯ  อาเสวนปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ   
...  กมฺเม  ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ  อวิคเต  ตีณิ  ฯ วิปากปจฺจยา เหตุยา   
เทฺว  ...  อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... ปุเรชาเต   
ตีณิ  กมฺเม  ตีณิ  ฌาเน  เทวฺ  มคฺเค  เทฺว  อวิคเต ตีณิ ฯ ฌานปจฺจยา   
เหตุยา   ตีณิ   ...   วิปาเก   เทฺว   อวิคเต  ตีณิ  ฯ  มคฺคปจฺจยา   
เหตุยา   ตีณิ   ...   วิปาเก   เทฺว  อวิคเต  ตีณิ  ฯ  อวิคตปจฺจยา   
เหตุยา   ตีณิ   ...  นตฺถิยา  ตีณิ  วิคเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  กสุลตฺติกสฺส   
ปจฺจยคณนา เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
     [๑๐๘๘]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทวฺ   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๘๙]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นเหตุปจฺจยา   ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๙๐]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยา   
อเหตุก   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว   
ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ  วิจิกจฺิฉาสหคเต  อุทฺธจฺจสหคเต   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๑๐๙๑]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นอธิปติปจฺจยา  ฯ นาธิปติปริปุณฺณ   
ปฏิสนฺธิก ฯ   
     [๑๐๙๒]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นปุเรชาตปจฺจยา  อารุปฺเป   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทวฺ   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เอโก   ขนฺโธ   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   สขุาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๙๓]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นปุเรชาตปจฺจยา   
อารุปฺเป     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺต    เอก    ขนฺธ   
ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย     สมฺปยุตฺต     เอก     ขนธฺ    ปฏิจฺจ    
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เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๙๔]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   ...   
นอาเสวนปจฺจยา   ...   ฯ   นปจฺฉาชาตมฺป   นอาเสวนมฺป   ปรปิุณฺณ   
ปฏิสนฺธิก ฯ   
     [๑๐๙๕]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    นกมมฺปจฺจยา   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   สุขาย   เวทนาย  สมฺปยตฺุตา   
เจตนา ฯ   
     [๑๐๙๖]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา   ทุกฺขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา   
เจตนา ฯ   
     [๑๐๙๗]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นกมฺมปจฺจยา   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   สมฺปยตฺุเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตา เจตนา ฯ   
     [๑๐๙๘]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นวิปากปจฺจยา ... นฌานปจฺจยา   
สุขสหคต   กายวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ    
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เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๐๙๙]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นฌานปจฺจยา   ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๐]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นฌานปจฺจยา   
จกฺขุวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๑]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นมคฺคปจฺจยา   อเหตุก   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทวฺ   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๒]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นมคฺคปจฺจยา   ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๓]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นมคฺคปจฺจยา   
อเหตุก   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว    
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ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก   ขนฺโธ   อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๔]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นวิปฺปยตฺุตปจฺจยา  อารุปฺเป   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทวฺ   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๕]    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
อารุปฺเป     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺต    เอก    ขนฺธ   
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ ฯ   
     [๑๑๐๖]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ  นปเุรชาเต  เทฺว   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ นฌาเน ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๑๑๐๗]  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  เอก   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว   
นฌาเน ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๑๐๘]     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต  เอก  ...  นอาเสวเน  เอก นกมฺเม เอก นวิปาเก เอก   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ    
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     [๑๑๐๙]     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา    นอาเสวนปจฺจยา    นกมฺมปจฺจยา   นวิปากปจฺจยา   
นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๑๑๐]  นอธิปติปจฺจยา  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นฌาเน ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๑๑๑๑]  นปุเรชาตปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ... นอธิปติยา เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๑๑๑๒]    นปุเรชาตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก   
...  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก นกมฺเม เอก นวิปาเก เอก   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๑๑๓]    นปจฺฉาชาตปจฺจยา   ...   นอาเสวนปจฺจยา   ...   
นกมฺมปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ  นปุเรชาเต  เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นวิปาเก  ตีณิ  นมคฺเค  เทฺว   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๑๑๑๔]    นกมฺมปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    เทฺว   
...  นปุเรชาเต เอก นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นวิปาเก เทฺว   
นมคฺเค เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๑๑๕] นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา    
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นปจฺฉาชาเต    เอก    ...   นอาเสวเน   เอก   นวิปาเก   เอก   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๑๑๖]   นวิปากปจฺจยา  นเหตุยา  เทฺว  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   เทฺว   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ   
นมคฺเค เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ นวิปากปจฺจย นกมฺมปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๑๑๗]   นฌานปจฺจยา   นเหตุยา   ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นมคฺเค ตีณิ ฯ   
     [๑๑๑๘]  นฌานปจฺจยา     นเหตุปจฺจยา     นอธิปติปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นมคฺเค ตีณิ ฯ   
     [๑๑๑๙]   นมคฺคปจฺจยา   นเหตุยา   ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   
เทฺว นวิปาเก เทฺว นฌาเน ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๑๒๐]     นมคฺคปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม เทฺว   
นวิปาเก เทฺว นฌาเน ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ   
     [๑๑๒๑] นมคฺคปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาเต    เอก    ...    นอาเสวเน   เอก   นกมฺเม   เอก   
นวิปาเก เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๑๒๒]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  นเหตุยา  เอก  ... นอธิปติยา เทฺว   
นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม เทวฺ    
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นวิปาเก เทฺว นมคฺเค เอก ฯ   
     [๑๑๒๓]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   นอธิปติยา   เอก   
...  นปุเรชาเต  เอก  นปจฺฉาชาเต  เอก  นอาเสวเน  เอก นกมฺเม   
เอก นวิปาเก เอก นมคฺเค เอก ฯ   
     [๑๑๒๔]     นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา นมคฺเค เอก ฯ   
       ปจฺจนียคณนา นิฏ ิตา ฯ   
     [๑๑๒๕]   เหตุปจฺจยา  นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นปุเรชาเต  เทฺว   
นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
     [๑๑๒๖]    เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติยา    ตีณิ   
...  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน ตีณิ นกมฺเม ตีณิน   
นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ ยถา กสุลตฺติก เอว คเณตพฺพ ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๑๒๗]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   ตีณิ  ...  อนนฺตเร  ตีณิ   
สมนนฺตเร    ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   
อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม   ตีณิ   
วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย   ตีณิ  ฌาเน  เทฺว  มคฺเค   
เอก    สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา    
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ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๑๒๘]    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    อารมฺมเณ    ตีณิ   
...   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ  อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
เทฺว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย  ตีณิ   
ฌาเน   เทฺว   มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  อตฺถยิา   
ตีณิ นตฺถิยา ตีณิ วิคเต ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๑๒๙]     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
อารมฺมเณ   เอก   ...   อนนฺตเร  เอก  สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต   
เอก   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก  อาเสวเน   
เอก   กมฺเม   เอก   วิปาเก  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺรเิย  เอก   
ฌาเน  เอก  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต  เอก  วิปฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถยิา   
เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๓๐]     นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา    นปเุรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก   
...   อนนฺตเร   เอก   สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต  เอก  อ ฺม ฺเ   
เอก  นิสฺสเย  เอก  อุปนิสสฺเย  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก   
ฌาเน   เอก   สมฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต   
เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๓๑]  นเหตุปจฺจยา  นอธิปติปจฺจยา  ฯ สงฺขิตฺต ฯ นกมฺมปจฺจยา    
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นวิปากปจฺจยา  นมคฺคปจฺจยา  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา     อารมฺมเณ   
เอก  ...  อนนฺตเร  เอก  สมนนฺตเร  เอก  สหชาเต เอก อ ฺม ฺเ   
เอก  นิสฺสเย  เอก  อุปนิสสฺเย  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก   
ฌาเน   เอก   สมฺปยุตฺเต  เอก  อตฺถิยา  เอก  นตฺถิยา  เอก  วิคเต   
เอก อวิคเต เอก ฯ   
        นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ   
     [๑๑๓๒]    นอธิปติปจฺจยา    เหตุยา   ตีณิ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
นปุเรชาตปจฺจยา   เหตุยา   เทฺว   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  นปจฺฉาชาตปจฺจยา   
นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯเปฯ   
     [๑๑๓๓]   นฌานปจฺจยา   อารมฺมเณ   ตีณิ  ...  อนนฺตเร  ตีณิ   
สมนนฺตเร    ตีณิ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   
อุปนิสฺสเย    ตีณิ    ปุเรชาเต    ตีณิ   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ   
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   
อตฺถิยา  ตีณิ  นตฺถิยา  ตีณิ  วิคเต  ตีณิ  อวิคเต  ตีณิ  ฯ  นมคฺคปจฺจยา   
อารมฺมเณ ตีณิ ... อนนฺตเร ตีณิ สมนนตฺเร ตีณิ ฯ   
     [๑๑๓๔]  นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เหตุยา  เทฺว  ...  อารมฺมเณ เทฺว   
อธิปติยา   เทฺว   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว   
อ ฺม ฺเ   เทฺว   นิสฺสเย   เทฺว  อุปนิสฺสเย  เทฺว  อาเสวเน  เทฺว   
กมฺเม   เทฺว   วิปาเก  เทฺว  อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน   
เทฺว   มคฺเค   เทฺว   สมฺปยตฺุเต  เทฺว  อตฺถิยา  เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว   
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วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๑๑๓๕]    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   เอก   
...   อนนฺตเร  เอก  สมนนตฺเร  เอก  สหชาเต เอก อ ฺม ฺเ เอก   
นิสฺสเย  เอก  อุปนิสฺสเย  เอก อาเสวเน เอก กมฺเม เอก วิปาเก เอก   
อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก  ฌาเน เอก มคฺเค เอก สมฺปยุตฺเต เอก     
อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๓๖]     นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา   นปคฺคปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก ฌาเน เอก สมฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
     [๑๑๓๗]     นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นกมฺมปจฺจยา   
นวิปากปจฺจยา   นมคฺคปจฺจยา   อารมฺมเณ  เอก  ...  อนนฺตเร  เอก   
สมนนฺตเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ  เอก  นิสฺสเย  เอก   
อุปนิสฺสเย  เอก  อาหาเร  เอก  อินฺทฺริเย  เอก ฌาเน เอก สมฺปยุตฺเต   
เอก อตฺถิยา เอก นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       ปฏิจฺจวาโร นฏิ ิโต ฯ    
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     [๑๑๓๘]  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  ธมฺม สหชาโต ฯเปฯ สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมมฺ   ปจฺจยา   ฯ  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต   
ธมฺม นิสฺสาย ฯ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต ธมฺม สสฏโ ฯ   
     [๑๑๓๙]   สุขาย   เวทนาย  สมฺปยตฺุต  ธมฺม  สมฺปยุตฺโต  สขุาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺต    เอก   ขนฺธ   สมฺปยุตฺตา   เทฺว   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   
สมฺปยุตฺโต เอโก ขนฺโธ ฯ   
       สมฺปยุตฺตวาโร นิฏ ิโต ฯ   
           ป ฺหาวาโร   
     [๑๑๔๐]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต    เหตุ    สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ    สุขาย    เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   เหตุ   สมฺปยตฺุตกาน   
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๔๑]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   ทกฺุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต เหตุ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๔๒]  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   เหตุ   สมฺปยตฺุตกาน   ขนฺธาน    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 374 

เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต เหตุ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๔๓]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม   
กตฺวา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  ปจฺจเวกฺขติ  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ฌานา   วุฏหิตฺวา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา  ผลา   
วุฏหิตฺวา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  ปจฺจเวกฺขติ  ฯ   
อริยา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   สขุาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺเต    ปหีเน    กิเลเส    ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิกฺขมฺภิเต   กิเลเส   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ปุพฺเพ   สมทุาจิณฺเณ  กิเลเส  ชานนฺติ  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ราโค  อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ   
สุขาย    เวทนาย   สมฺปยตฺุเต   ขนฺเธ   อารพฺภ   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๔๔]  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม   
กตฺวา    วิปฺปฏิสาริสฺส    โทมนสฺส    อุปฺปชฺชติ    สขุาย    เวทนาย    
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สมฺปยุตฺเต    ฌาเน    ปหีเน    วิปฺปฏิสาริสฺส    โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   อารพฺภ   ทุกฺขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๔๕]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต   ธมโฺม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี    สมาทิยิตฺวา   
อุโปสถกมฺม   กตฺวา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมปฺยุตฺเตน   จิตฺเตน   
ปจฺจเวกฺขติ   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา  ฌานา  วุฏหิตฺวา  มคฺคา   
วุฏหิตฺวา   ผลา   วุฏหิตฺวา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุเตน   
จิตฺเตน   ปจฺจเวกฺขติ   ฯ  อริยา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุเตน   
จิตฺเตน   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเต  ปหีเน  กิเลเส  ปจฺจเวกฺขนฺติ   
วิกฺขมฺภิเต    กิเลเส    ปจฺจเวกฺขนฺติ   ปุพฺเพ   สมุทาจิณฺเณ   กิเลเส   
ชานนฺติ   สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺเต  ขนฺเธ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน    จิตฺเตน    อนิจฺจโต    ทกฺุขโต    อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   
อสฺสาเทนฺติ    อภินนฺทนฺติ    ต    อารพฺภ    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ   
อุทฺธจฺจ     อุปฺปชฺชติ    ฯ    เจโตปริยาเณน    สขุาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส   จิตฺต   ชานนฺติ  ฯ  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา   
ขนฺธา   เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน  
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ปจฺจโย  ฯ  สขุาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเต  ขนฺเธ  อารพฺภ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๑๔๖]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   โทส   อารพฺภ   
โทโส   อุปฺปชฺชติ   โมโห   อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   
โมห    อารพฺภ    โมโห   อุปฺปชฺชติ   โทโส   อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณ   อารพฺภ   โทโส   อุปฺปชฺชติ   โมโห   อุปฺปชฺชติ  ทุกฺขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   อารพฺภ  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา   
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๔๗]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   อริยา   สขุาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเต  ปหีเน   
กิเลเส    ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิกฺขมฺภิเต   กิเลเส   ปจฺจเวกฺขนฺติ   ปุพฺเพ   
สมุทาจิณฺเณ   กิเลเส   ชานนฺติ   ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเต  ขนฺเธ   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ   ฯ   ทุกฺขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺเต  ขนฺเธ  อารพฺภ  สขุาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๑๔๘]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   อริยา   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทกฺุขาย   เวทนาย    
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สมฺปยุตฺเต    ปหีเน    กิเลเส    ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิกฺขมฺภิเต   กิเลเส   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ปุพฺเพ  สมทุาจิณฺเณ  กิเลเส  ชานนฺติ  ทุกฺขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเต    ขนฺเธ   อทุกขฺมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   
อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสฺสนฺติ   เจโตปริยาเณน   ทุกฺขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส   จิตฺต  ชานนฺติ  ฯ  ทุกฺขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา     ขนฺธา     เจโตปริยาณสฺส    ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
ยถากมฺมูปคาณสฺส    อนาคตสาณสฺส    อาวชฺชนาย   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ    ทุกฺขาย    เวทนาย    สมปฺยุตฺเต   ขนฺเธ   อารพฺภ   
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๑๔๙]  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี   
สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมมฺ   กตฺวา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน     ปจฺจเวกฺขนฺติ     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺตา   
ฌานา   วุฏหิตฺวา   มคฺคา  วุฏหิตฺวา  ผลา  วุฏหิตฺวา  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺเตน     จิตฺเตน    ปจฺจเวกฺขนฺติ    ฯ    อริยา   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเต    ปหีเน    กิเลเส    ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิกฺขมฺภิเต   กิเลเส   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ปุพฺเพ   สมทุาจิณฺเณ   กิเลเส   ชานนติฺ   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุเตน    
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จิตฺเตน    อนิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนตฺตโต    วิปสฺสนติฺ   อสฺสาเทนฺติ   
อภินนฺทนฺติ   ต   อารพฺภ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ราโค   
อุปฺปชฺชติ  ทฏิ ิ  อุปฺปชชฺติ  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ  
เจโตปริยาเณน     อทุกขฺมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต     ชานนฺติ     ฯ     อากาสาน ฺจายตน     วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯเปฯ   อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตา    ขนฺธา    อิทฺธิวิธาณสฺส    เจโตปริยาณสฺส   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   ยถากมฺมูปคาณสฺส  อนาคตสาณสฺส   
อาวชฺชนาย   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเต    ขนฺเธ    อารพฺภ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๕๐]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา   
อุโปสถกมฺม    กตฺวา    สขุาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน    จิตฺเตน   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา  ฌานา  วุฏหิตฺวา   
มคฺคา   วุฏหิตฺวา   ผลา   วุฏหิตฺวา   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน   ปจฺจเวกฺขนฺติ   ฯ   อริยา   สขุาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺเต    ปหีเน   กิเลเส  
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ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิกฺขมฺภิเต   กิเลเส   ปจฺจเวกฺขนฺติ  ปุพฺเพ  สมุทาจิณฺเณ   
กิเลเส   ชานนฺติ   อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุเต  ขนฺเธ  อารพฺภ   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   อารพฺภ   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺเต     ขนฺเธ     อารพฺภ    สุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๕๑]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา   
อุโปสถกมฺม   กตฺวา   วิปปฺฏิสาริสฺส   โทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺเต    ฌาเน    ปหีเน    วิปฺปฏิสารสิฺส   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ    อทุกขฺมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   อารพฺภ   
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๕๒]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ    ฯ   อารมฺมณาธิปติ:   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  สขุาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ต  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ฌานา   วุฏหิตฺวา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา  ผลา    
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วุฏหิตฺวา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  ต  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  ครุ    
กตฺวา    สุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺโต   ราโค   อุปปฺชฺชติ   ทฏิ ิ   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   สหชาตาธิปติ:   สขุาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตาธิปติ   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๕๓]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต   ธมโฺม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:    สุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   
ทตฺวา   สีล   สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ต   ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา   ฌานา   วุฏหิตฺวา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา  ผลา  วุฏหิตฺวา   
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ต  ครุ  กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ   
สุขาย    เวทนาย    สมฺปยตฺุเต    ขนฺเธ    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  ครุ    
กตฺวา   อทุกขฺมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทิฏ ิ   
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
     [๑๑๕๔]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   สหชาตาธิปติ:   
ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตาธิปติ  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  อธิปติปจฺจเยน    
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ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๕๕]  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโยp   
อารมฺมณาธิปติ    สหชาตาธิปติ    ฯ    อารมฺมณาธิปติ:   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา   
อุโปสถกมฺม   กตฺวา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมปฺยุตฺเตน   จิตฺเตน   
ต   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   
ฌานา   วุฏหิตฺวา   มคฺคา  วุฏหิตฺวา  ผลา  วุฏหิตฺวา  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน    จิตฺเตน    ต   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  ครุ    
กตฺวา   อทุกขฺมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทิฏ ิ   
อุปฺปชฺชติ     ฯเปฯ     สหชาตาธิปติ:     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย   
สมฺปยุตฺตาธิปติ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๕๖]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมปฺยุตฺเตน    จิตฺเตน   
ทาน   ทตฺวา   สลี  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ต   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ฌานา   วุฏหิตฺวา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา  ผลา    
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วุฏหิตฺวา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  ต  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   สมฺปยุตฺเต   ขนฺเธ   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ   
ต   ครุ    กตฺวา   สุขาย   เวทนาย   สมปฺยุตฺโต   ราโค   อุปฺปชชฺติ   
ทิฏ ิ อุปฺปชชฺติ ฯเปฯ   
     [๑๑๕๗]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต  อนุโลม  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  โคตฺรภุสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุโลม   โวทานสฺส   โคตฺรภุ   มคฺคสฺส   
โวทาน    มคฺคสฺส   มคฺโค   ผลสฺส   ผล   ผลสฺส   อนุโลม   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตาย   ผลสมาปตฺติยา   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ขนฺธา   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส   
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๕๘]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต   ธมโฺม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   จุติจิตฺต   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตสฺส   
อุปปตฺติจิตฺตสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย     สุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺต   ภวงฺค   อาวชฺชนาย   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขสหคต    
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กายวิ ฺาณ    วิปากมโนธาตุยา    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตา   วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ   กริิยามโนวิ ฺาณธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  สุขาย  เวทนาย     สมฺปยตฺุต   
ภวงฺค   อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ภวงฺคสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺต   กุสลากุสล   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  วุฏานสฺส  กริิย  วุฏานสฺส   
ผล วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๕๙]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา   
ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  ทุกฺขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๖๐]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณ   วิปากมโนธาตุยา  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ทุกฺขาย    เวทนาย    สมปฺยุตฺตา    ขนฺธา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๖๑]     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ปุริมา   ปรุิมา    อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน    
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ปจฺจโย  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  อนุโลม   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   โคตฺรภุสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อนุโลม   โวทานสฺส   โคตฺรภุ   มคฺคสฺส   โวทาน   มคฺคสฺส   
มคฺโค    ผลสฺส    ผล    ผลสฺส   อนุโลม   ผลสมาปตฺติยา   นิโรธา   
วุฏหนฺตสฺส  เนวส ฺานาส ฺายตน     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย   
สมฺปยุตฺตาย   ผลสมาปตฺติยา  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ขนฺธา  อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๖๒]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺต    จุติจิตฺต    สุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   
อุปปตฺติจิตฺตสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  อาวชฺชนา  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปากมโนธาตุ   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตาย  วิปากมโนวิ ฺาณธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ภวงฺค   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ภวงฺคสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺต   กุสลากุสล   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส     วุฏานสฺส    กริิย    วุฏานสฺส    ผล    วุฏานสฺส   
นิโรธา    วุฏหนฺตสฺส    เนวส ฺานาส ฺายตน    สุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺตาย ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๑๖๓]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย         
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  อาวชฺชนา   
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๖๔]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนนฺตรปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๑๖๕]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ   ทฺวินฺน  ขนธฺาน  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว     ขนฺธา     เอกสฺส    ขนฺธสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   สุขาย   เวทนาย   สมปฺยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ  ทวิฺนฺน   
ขนฺธาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทวฺ   ขนฺธา   เอกสฺส  ขนฺธสฺส   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๖๖]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ทุกฺขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ   ทฺวินฺน  ขนธฺาน  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  ทุกขฺาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตปฏิสนฺธิ น ลพฺภติ ฯ   
     [๑๑๖๗]     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 386 

อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ  ทฺวินฺน  ขนฺธาน   
สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     เทฺว    ขนฺธา    เอกสฺส    ขนฺธสฺส   
สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกขฺเณ    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ   ทฺวินฺน  ขนธฺาน  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๖๘]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ อ ฺม ฺมฺป นิสฺสยมฺป สหชาตปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๑๖๙]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณูปนิสฺสโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺต     สทฺธ    อุปนสิฺสาย    สุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน   ทาน   เทติ   สลี   สมาทิยติ   อุโปสถกมฺม   กโรติ  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   มคฺค   
อุปฺปาเทติ     อภิ ฺ    อุปฺปาเทติ    สมาปตฺตึ    อุปฺปาเทติ    มาน   
ชปฺเปติ   ทฏิ ึ   คณฺหาติ   ฯ   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  สีล  ...   
สุต   จาค   ป ฺ   ราค   โมห  มาน  ทฏิ ึ  ปตฺถน  ...  สุขสหคต   
กายวิ ฺาณ  อุปนิสฺสาย  สุขาย     เวทนาย     สมปฺยุตฺเตน   
จิตฺเตน   ทาน   เทติ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ  ฯ   
สทฺธาป ฺจมเกสุ     มาน     ชปฺเปติ    ทิฏ ึ    คณฺหาตีติ    กาตพฺพ    
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อวเสเสสุ   น   กาตพฺพ   ฯ   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุเตน  จิตฺเตน   
อทินฺน    อาทิยติ   มุสา   ภณติ   ปสุณ   ภณติ   ผรสุ   ภณติ   สมฺผ   
ปลปติ   สนธฺึ   ฉินฺทติ   นิลฺโลป   หรติ  เอกาคาริก  กโรติ  ปริปนฺเถ   
ติฏติ   ปรทาร   คจฺฉติ   คามฆาต   กโรติ   นิคมฆาต   กโรติ   ฯ   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   สทฺธา  ...  สีล  สุต  จาโค  ป ฺา   
ราโค   โมโห   มาโน   ทิฏ ิ   ปตฺถนา  ...  สุขสหคต  กายวิ ฺาณ   
สุขาย    เวทนาย   สมฺปยตฺุตาย   สทฺธาย   สลีสฺส   สุตสฺส   จาคสฺส   
ป ฺาย   ราคสฺส   โมหสฺส   มานสฺส   ทิฏ ิยา  ปตฺถนาย  สขุสหคตสฺส   
กายวิ ฺาณสฺส  สุขาย     เวทนาย     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๐]  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปกตูปนิสฺสโย:   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   สทฺธ   อุปนิสฺสาย   อตฺตาน  อาตาเปติ   
ปริตาเปติ    ปริยิฏ ิมูลก   ทุกฺข   ปจฺจนุโภติ   ฯ   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺต  สลี ... สุต ... จาค ... ป ฺ อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ   
ปริตาเปติ    ปริยิฏ ิมูลก   ทุกฺข   ปจฺจนุโภติ   ฯ   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺต   ราค   ...   โมห   มาน   ทิฏ ึ  ปตฺถน  ...  สุขสหคต   
กายวิ ฺาณ  อุปนิสฺสาย  ปาณ  หนติ  ฯ  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน   อทินฺน   อาทิยติ   มุสา   ภณติ   ปสุณ   ภณติ   ผรุส  ภณติ   
สมฺผ   ปลปติ   สนฺธ ึ  ฉินฺทติ   นลิฺโลป   หรติ   เอกาคาริก   กโรติ    
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ปริปนฺเถ   ติฏติ   ปรทาร  คจฺฉติ  คามฆาต  กโรติ  นิคมฆาต  กโรติ   
มาตร   ชีวิตา   โวโรเปติ   ปตร  ชีวิตา  โวโรเปติ  อรหนฺต  ชีวิตา   
โวโรเปติ   ทฏุเน   จิตฺเตน   ตถาคตสฺส   โลหิต   อุปฺปาเทติ  สงฺฆ   
ภินฺทติ  ฯ  สขุาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สทฺธา  ...  สีล  สุต  จาโค   
ป ฺา    ราโค   โมโห   มาโน   ทฏิ ิ   ปตฺถนา   ...   สุขสหคต   
กายวิ ฺาณ  โทสสฺส  ฯเปฯ  โมหสฺส  ทุกฺขสหคตสฺส   
กายวิ ฺาณสฺส     ทุกฺขาย     เวทนาย     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๑]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต   ธมโฺม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อารมฺมณูปนิสฺสโย   อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   
สุขาย    เวทนาย    สมฺปยตฺุต    สทฺธ    อุปนิสฺสาย    อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ  สีล  สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม   
กโรติ    อทุกขฺมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺต    ฌาน    อุปฺปาเทติ   
วิปสฺสน     อุปฺปาเทติ     มคฺค    อุปฺปาเทติ    อภิ ฺ    อุปฺปาเทติ   
สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   มาน   ชปฺเปติ   ทิฏ ึ   คณฺหาติ   ฯ   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   สลี   ...  สุต  จาค  ป ฺ  ราค  โมห  มาน   
ทิฏ ึ   ปตฺถน   ...   สุขสหคต  กายวิ ฺาณ  อุปนิสฺสาย  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  สมาปตฺตึ   
อุปฺปาเทติ    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   อทินฺน    
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อาทิยติ    มุสา   ภณติ   ปสุณ   ภณติ   ผรุส   ภณติ   สมฺผ   ปลปติ   
สนฺธึ   ฉินฺทติ   นลิฺโลป   หรติ   เอกาคาริก  กโรติ  ปริปนฺเถ  ติฏติ   
ปรทาร  คจฺฉติ  คามฆาต  กโรติ  นิคมฆาต  กโรติ  ฯ  สุขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา   สทฺธา   ...   สีล   สุต   จาโค  ป ฺา  ราโค  โมโห   
มาโน   ทฏิ ิ   ปตฺถนา   ...   สุขสหคต   กายวิ ฺาณ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตาย   สทฺธาย   สลีสฺส   สุตสฺส   จาคสฺส   ป ฺาย   
ราคสฺส     โมหสฺส    มานสฺส    ทฏิ ิยา    ปตฺถนาย    สุขสหคตสฺส   
กายวิ ฺาณสฺส    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมปฺยุตฺตกาน    ขนฺธาน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๒]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนนฺตรปูนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   โทส   อุปนสิฺสาย   ปาณ   หนติ   
ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุเตน  จิตฺเตน  อทินฺน  อาทิยติ  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ   
สงฺฆ   ภินฺทติ   ฯ   โมห   ทุกฺขสหคต   กายวิ ฺาณ  อุปนิสฺสาย  ปาณ   
หนติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน  อทินฺน  อาทิยติ  ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    สงฺฆ    ภินทฺติ    ฯ    โทโส   โมโห   ทุกฺขสหคต   
กายวิ ฺาณ     โทสสฺส     โมหสฺส    ทุกฺขสหคตสฺส    กายวิ ฺาณสฺส   
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๓]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปกตูปนิสฺสโย:    
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โทส  อุปนิสสฺาย  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   
จิตฺเตน   อทินฺน   อาทิยติ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   นิคมฆาต   กโรติ  ฯ   
โมห   ...   ทกฺุขสหคต   กายวิ ฺาณ   อุปนิสฺสาย   สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  นคิมฆาต  กโรติ  ฯ   
โทโส     โมโห     ทุกฺขสหคต    กายวิ ฺาณ    สุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺตาย    สทฺธาย   ฯเปฯ   สุขสหคตสฺส   กายวิ ฺาณสฺส   สุขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๔]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   โทส  อุปนิสฺสาย   
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ  ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
นิคมฆาต   กโรติ   ฯ  โมห  ...  ทกฺุขสหคต  กายวิ ฺาณ  อุปนิสฺสาย   
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ  ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
นิคมฆาต     กโรติ     โทโส    โมโห    ทุกฺขสหคต    กายวิ ฺาณ   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตาย   สทฺธาย   ฯเปฯ   ปตฺถนาย   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๕]  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    
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อารมฺมณูปนิสฺสโย   อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   สทฺธ   อุปนิสฺสาย   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   เทติ   ฯ   ทิฏ ึ   คณฺหาติ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  สลี  ...  สุต  จาค  ป ฺ  ราค   
โมห   มาน   ทิฏ ึ   ...  ปตฺถน  อุปนิสสฺาย  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน  เทติ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  อทินฺน  อาทิยติ  ฯเปฯ   
นิคมฆาต     กโรติ     ฯ    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตา   
สทฺธา   สลี  สุต  จาโค  ป ฺา  ราโค  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  ปตฺถนา   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตาย   สทฺธาย   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
...    ปตฺถนาย    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๖]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  สุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อารมฺมณูปนิสฺสโย   อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺต    สทฺธ    อุปนิสฺสาย    สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน   จิตฺเตน   ทาน   เทติ  ฯเปฯ  มาน  ชปฺเปติ   
ทิฏ ึ   คณฺหาติ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺต  สีล  ...  ฯเปฯ   
...   ปตฺถน  อุปนิสฺสาย  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ทาน   
เทติ   ฯเปฯ   สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน    
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จิตฺเตน   อทินฺน   อาทิยติ   ฯเปฯ  นิคมฆาต  กโรติ  ฯ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตา    สทฺธา   ฯเปฯ   ...   ปตฺถนา   สุขสหคต   
กายวิ ฺาณ    สุขาย    เวทนาย    สมปฺยุตฺตาย    สทฺธาย    ฯเปฯ   
...    ปตฺถนาย    สุขสหคตสฺส    กายวิ ฺาณสฺส   สุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๗]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ    ปกตูปนสิฺสโย:   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺต   สทธฺ  อุปนิสฺสาย  อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปติ   
ปริยิฏ ิมูลก     ทุกฺข    ปจฺจนุโภติ    ฯ    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺต  สลี  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ...  ปตฺถน อุปนสิฺสาย ปาณ หนติ   
ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุเตน  จิตฺเตน  อทินฺน  อาทิยติ  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ   
สงฺฆ   ภินฺทติ   ฯ   อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สทฺธา  ฯเปฯ   
...    ปตฺถนา    โทสสฺส    โมหสฺส   ทกฺุขสหคตสฺส   กายวิ ฺาณสฺส   
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๘]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺต    อนุโลม    โคตฺรภุสฺส    อนุโลม   โวทานสฺส    
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โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๗๙]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา   
ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   ขนฺธา   ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  ทุกฺขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๐]     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส   อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปุรมิา   ปุริมา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ขนฺธา   
ปจฺฉิมาน     ปจฺฉิมาน     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน     อาเสวนปจฺจเยน     ปจฺจโย    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺต    อนุโลม    โคตฺรภุสฺส    อนุโลม    โวทานสฺส    โคตฺรภุ   
มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๑]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนายx   
สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน     ปจฺจโย     สหชาตา   
นานาขณิกา   ฯ   สหชาตา:    สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  เจตนา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   นานาขณิกา:   
สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   เจตนา   วิปากาน   สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๒]  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   นานาขณิกา:   สุขาย    
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เวทนาย    สมฺปยุตฺตา    เจตนา    วิปากาน    ทุกฺขาย    เวทนาย   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๓]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต   ธมโฺม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน  ปจฺจโย  นานาขณิกา:   
สุขาย    เวทนาย    สมฺปยตฺุตา    เจตนา   วิปากาน   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๔]    ทุกฺขาย    เวทนาย   สมปฺยุตฺโต   ธมโฺม   ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาตา   
นานาขณิกา   ฯ   สหชาตา:   ทุกฺขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  เจตนา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   นานาขณิกา:   
ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   เจตนา  วิปากาน  ทกฺุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ๔   
     [๑๑๘๕]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน  ปจฺจโย  นานาขณิกา:   
ทุกฺขาย    เวทนาย    สมปฺยุตฺตา   เจตนา   วิปากาน   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๖]     อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   
อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสสฺ    กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย   สหชาตา  นานาขณิกา  ฯ  สหชาตา:  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา   เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ    
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นานาขณิกา:   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา  เจตนา  วิปากาน   
อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๗]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน  ปจฺจโย  นานาขณิกา:   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตา    เจตนา   วิปากาน   สุขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๘]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  นานาขณิกา:   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตา   เจตนา   วิปากาน   ทุกฺขาย   
เวทนาย สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๑๘๙]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปาโก   สุขาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ  ทฺวินฺน  ขนธฺาน  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   สุขาย   เวทนาย   สมปฺยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ  ทวิฺนฺน   
ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส ฯเปฯ   
     [๑๑๙๐]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   วิปาโก   ทกุขฺาย   
เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   เอโก   ขนฺโธ  ทฺวินฺน  ขนธฺาน  วิปากปจฺจเยน    
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ปจฺจโย   ฯเปฯ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  ฯเปฯ  วิปาโก  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    เอโก    ขนฺโธ   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   ฯเปฯ   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ   
     [๑๑๙๑]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย  มคฺคปจฺจเยน  ปจฺจโย  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   นตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  วิคตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ... อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
        เหตุมูลก   
     [๑๑๙๒]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ป ฺจ   
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ    นิสฺสเย    ตีณิ    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   
อฏ    วิปาเก    ตีณิ    อาหาเร    ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   
ตีณิ    มคฺเค    ตีณิ    สมฺปยุตฺเต    ตีณิ    อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา   
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๑๙๓]   เหตุปจฺจยา   อธิปติยา   เทฺว   ...  สหชาเต  ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย  ตีณิ  วิปาเก  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทฺว  มคฺเค   
เทฺว สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๑๙๔] เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ  เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิ  
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อวิคตนฺติ   
เทฺว  ฯ  เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ   
เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ   
เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
        อารมฺมณมูลก   
     [๑๑๙๕]   อารมฺมณปจฺจยา   อธิปติยา  จตฺตาริ  ...  อุปนิสฺสเย   
จตฺตาริ ฯ อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยนฺติ จตฺตาริ ฯ   
        อธิปติมลูก   
     [๑๑๙๖]  อธิปติปจฺจยา  เหตุยา  เทฺว  ...  อารมฺมเณ  จตฺตาริ   
สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ  อุปนิสฺสเย  จตฺตาริ   
วิปาเก   เทฺว   อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต   
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๑๙๗]   อธิปติอารมฺมณอุปนิสฺสยนฺติ   จตฺตาริ  ฯ   
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ   
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว  ฯ   
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยสมปฺยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว ฯ   
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริย  
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มคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ     
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
     [๑๑๙๘] อธิปติเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถ-ิ   
อวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ   อธิปติเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค-   
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
        อนนฺตรสมนนฺตรมูลก   
     [๑๑๙๙]  อนนฺตรปจฺจยา  สมนนฺตเร  สตฺต  ...  อุปนิสฺสเย สตฺต   
อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เทฺว นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๒๐๐]     อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ     สตฺต     ฯ   
อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ       ตีณิ      ฯ   
อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ    เทฺว       ฯ   
สมนนฺตรปจฺจยา อนนฺตรสทิส ฯ   
      สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมูลก   
     [๑๒๐๑]  สหชาตปจฺจยา  ...  อ ฺม ฺปจฺจยา ... นิสฺสยปจฺจยา   
เหตุยา   ตีณิ   ...   อธิปติยา   ตีณิ  สหชาเต  ตีณิ  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย  ตีณิ  ฌาเน   
ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๐๒]    นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ   
นิสฺสยสหชาตอ ฺม ฺวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ    
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           อุปนิสฺสยมูลก   
     [๑๒๐๓]   อุปนิสฺสยปจฺจยา   อารมฺมเณ  จตฺตาริ  ...  อธิปติยา   
จตฺตาริ   อนนฺตเร   สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม   
อฏ นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๒๐๔]   อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตีติ   จตฺตาริ   ฯ   
อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตนฺติ สตฺต ฯ   
อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ   อุปนิสฺสยกมฺมนฺติ   
อฏ ฯ อุปนสิฺสยอนนฺตรสมนนฺตรกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
           อาเสวนมูลก   
     [๑๒๐๕]   อาเสวนปจฺจยา  อนนฺตเร  ตีณิ  ...  สมนนฺตเร  ตีณิ   
อุปนิสฺสเย  ตีณิ  นตฺถิยา     ตีณิ     วิคเต     ตีณิ     ฯ   
อาเสวนอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
        กมฺมมลูก   
     [๑๒๐๖]  กมฺมปจฺจยา อนนฺตเร เทฺว ... สมนนฺตเร เทฺว สหชาเต   
ตีณิ    อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   อฏ   วิปาเก   
ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา  ตีณิ  นตฺถิยา  เทฺว   
วิคเต เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๐๗]  กมฺมอุปนิสสฺยนฺติ อฏ ฯ กมฺมอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถ-ิ    
อวิคตนฺติ  เทฺว  ฯ  กมฺมสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ ฯ กมฺมสหชาตอ ฺม ฺ  
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นิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
        วิปากมูลก   
     [๑๒๐๘]  วิปากปจฺจยา  เหตุยา เทฺว ... อธิปติยา เทฺว สหชาเต   
ตีณิ    ฯ    สงฺขิตฺต    ฯ    อตฺถิยา    ตีณิ    อวิคเต    ตีณิ   ฯ   
วิปากสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
           อาหารมูลก   
     [๑๒๐๙]   อาหารปจฺจยา   อธิปติยา   ตีณิ  ...  สหชาเต  ตีณิ   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  ตีณิ  อินฺทรฺิเย   
ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๑๐]  อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ  ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   ตีณิ   ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ  ฯ   
อาหารสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ    ฯ   
อาหารอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
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           อินฺทฺริยมูลก   
     [๑๒๑๑]  อินฺทฺริยปจฺจยา  เหตุยา เทฺว ... อธิปติยา ตีณิ สหชาเต   
ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ   
ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๑๒] อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติq   
ตีณิ   ฯ  อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ   ฯ   อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ     ฯ     อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ  อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ  อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ    ฯ   อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว  ฯ     อินทฺฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ    ฯ    อินฺทฺริยสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ อินฺทรฺิยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
อินฺทฺริยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว     ฯ    อินฺทฺริยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ   ฯ   อินฺทฺริยอธิปติสหชาตอ ฺม ฺ  
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นิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว     ฯ     อินฺทฺริย เหตุ สหชาต อ ฺม ฺ  นิสฺสย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ   อินทฺฺริยเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ   อินทฺฺริยเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว     ฯ     อินฺทฺริยเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺต-   
อตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
        ฌานมูลก   
     [๑๒๑๓]   ฌานปจฺจยา   สหชาเต   ตีณิ   ...  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
นิสฺสเยตีณิ   วิปาเก   เทฺว   อินฺทฺริเย   ตีณิ   มคฺเค  ตีณิ  สมฺปยุตฺเต   
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๑๔] ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ    ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ     ฯ     ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว    ฯ   ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว  ฯ  ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ ฯ   
ฌานสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ    
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        มคฺคมูลก   
     [๑๒๑๕]  มคฺคปจฺจยา  เหตุยา  เทฺว  ... อธิปติยา ตีณิ สหชาเต   
ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   วิปาเก  เทฺว  อินฺทฺริเย  ตีณิ   
ฌาเน ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๑๖] มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ    ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ     ฯ     มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว    ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถอิวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ  มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว     ฯ     มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ    ฯ   มคฺคสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว     ฯ    มคฺคอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ   
ตีณิ  ฯ มคฺคอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว     ฯ     มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ   มคฺคเหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว   ฯ   มคฺคเหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เทฺว ฯ  มคฺคเหตุอธิปติสหชาต  
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อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ เทฺว ฯ   
           สมฺปยุตฺตมูลก   
     [๑๒๑๗]   สมฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา   ตีณิ  ...  อธิปติยา  ตีณิ   
สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ    ตีณิ    นิสฺสเย   ตีณิ   กมฺเม   ตีณิ   
วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย   ตีณิ   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๑๘]    สมฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ    ตีณิ   ฯ   
สมฺปยุตฺตสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ     ตีณิ     ฯ   
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ   
        ป ฺหาวารสฺส อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๑๒๑๙]   สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สขุาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ...    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ...   กมมฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๐]  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทกฺุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๑]   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุโต   ธมโฺม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๒๒๒]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ...    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ...   กมมฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๓]  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๔]   ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๕]  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     สมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   
...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๖]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  สุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๒๒๗]   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  ทุกฺขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๒๒๘]   นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   นว   นอธิปติยา  นว   
นอนนฺตเร    นว   นสมนนฺตเร   นว   นสหชาเต   นว   นอ ฺม ฺเ   
นว   นนิสฺสเย   นว  นอุปนิสฺสเย  นว  นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   นว   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   
นว    นอินฺทรฺิเย   นว   นฌาเน   นว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   
นว   นวิปฺปยตฺุเต   นว   โนอตฺถิยา   นว   โนนตฺถิยา  นว  โนวิคเต   
นว โนอวิคเต นว ฯ   
     [๑๒๒๙]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   นว   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
โนอวิคเต   นว   ฯ   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  นอธิปติยา  นว   
...  นอุปนิสฺสเย  อฏ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวคิเต นว ฯ นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  นอุปนิสฺสยปจฺจยา   
นปุเรชาตปจฺจยา   นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา  นวิปากปจฺจยา   
นอาหารปจฺจยา ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนอวิคเต อฏ ฯ   
        นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ   
     ยถา    กุสลตฺติกสฺส    ปจฺจนียคณนา    คณิตา    เอว   อิมมฺป   
อสมฺมูยฺหนฺเตน สพฺพมูลก คเหตพฺพ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๒๓๐]   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ  ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ   
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก    
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ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   นอินฺทฺริเย   ตีณิ   นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ    โนนตฺถิยา    ตีณิ   โนวิคเต   ตีณิ   ฯ   เหตุ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิวิคตนฺติ    นอารมฺมเณ    ตีณิ    ฯ   
สงฺขิตฺต  ฯ  ...  โนวิคเต  ตีณิ ฯ ยถา กุสลตฺติกสฺส อนุโลมปจฺจนียคณนา   
สชฺฌายมคฺเคน  คณิตา  เอว     อิมฺมป     คเณตพฺพ     ฯ   
กมฺมปจฺจยา  นเหตุยา  อฏ ... นอารมฺมเณ อฏ ฯเปฯ ... โนอวคิเต   
อฏ ฯ   
        อนุโลมปจฺจนียคณนา นิฏ ิตา ฯ   
     [๑๒๓๑]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ  นว  ...  อธิปติยา  ป ฺจ   
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  อฏ   
วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย   ตีณิ   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค   
ตีณิ   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ   นตฺถิยา   สตฺต  วิคเต  สตฺต   
อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๓๒]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    อธิปติยา   ตีณิ   
...  อนนฺตเร  สตฺต  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ... อวิคเต ตีณิ ฯ นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา   
สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ    ตีณิ    นิสฺสเย    ตีณิ    อุปนิสฺสเย   
นว กมฺเม อฏ วิปาเก ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๓๓]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  มูลก  สงฺขิตฺต  ฯ    
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นนิสฺสยปจฺจยา   อุปนิสฺสเย   นว  ...  กมฺเม  อฏ  ฯ  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา   นอาเสวนปจฺจยา   นวิปากปจฺจยา   นอาหารปจฺจยา   
นอินฺทฺริยปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยตฺุตปจฺจยา   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนอตฺถิปจฺจยา       โนนตฺถิปจฺจยา   
โนวิคตปจฺจยา โนอวิคตปจฺจยา กมฺเม อฏ ฯ   
        นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ   
     [๑๒๓๔]  นอารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... กมเฺม   
อฏ อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๒๓๕]  โนอวิคตปจฺจยา  อารมฺมเณ  นว  ... อธิปติยา จตฺตาริ   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   อุปนิสฺสเย  นว  อาเสวเน  ตีณิ   
กมฺเม อฏ นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๒๓๖]    โนอวิคตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
อนนฺตเร  สตฺต  ...  สมนนตฺเร  สตฺต  อุปนิสฺสเย  นว  อาเสวเน ตีณิ   
กมฺเม อฏ นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๒๓๗]    โนอวิคตปจฺจยา    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   
นอธิปติปจฺจยา    นอนนฺตรปจฺจยา    นสมนนฺตรปจฺจยา   นสหชาตปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา   นนิสฺสยปจฺจยา   นอุปนิสฺสยปจฺจยา   นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา      นอาเสวนปจฺจยา      นวิปากปจฺจยา   
นอาหารปจฺจยา     นอินฺทรฺิยปจฺจยา     นฌานปจฺจยา     นมคฺคปจฺจยา    
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นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนอตฺถิปจฺจยา   โนนตฺถิปจฺจยา   
โนวิคตปจฺจยา กมฺเม อฏ ฯ   
      ยถา กุสลตฺติกสฺส ปจฺจนียานุโลมคณนา   
      สชฺฌายมคฺเคน คณิตา เอว คเณตพฺพ ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
         เวทนาตฺติก ทุติย   
        นฏิ ิต ฯ   
        ___________________   
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        วิปากตฺติก   
        ปฏิจฺจวาโร   
     [๑๒๓๘]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
วิปาก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา   
วิปาเก     ขนฺเธ     ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รูป    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปาเก   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป  ฯ  วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก   
จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา   
วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู   
เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
วิปาก    เอก    ขนฺธ    ปฏจฺิจ    ตโย    ขนฺธา    กฏตฺตา    จ   
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ   
     [๑๒๓๙]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺม    เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   
เทฺว    ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป ฯ วิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ วิปากธมฺมธมฺโม   
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จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ  ธมมฺา     อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺม    เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทวฺ  ขนฺเธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป ฯ   
     [๑๒๔๐] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ   
ตโย   มหาภูตา   เทฺว   มหาภูเต   ปฏจฺิจ  เทฺว  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วตฺถุ  ปฏจฺิจ  วิปากา  ขนฺธา  ฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ     วิปาโก     จ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา    ปฏิสนฺธกิฺขเณ    วตฺถุ   
ปฏิจฺจ วิปากา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๔๑]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาก   
เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  วิปาก ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 412 

เหตุปจฺจยา   วิปาเก   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  วิปาเก  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ        
วิปาก ฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    วิปาโก   
จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา   
เทฺว   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  วิปาเก  ขนฺเธ  จ   
มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๔๒]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๒๔๓]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา  เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๔๔]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๔๕] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      อารมฺมณปจฺจยา      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ    ปฏิจฺจ  เทฺว    
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ขนฺธา   ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิปากา ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๔๖]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   อารมฺมณปจฺจยา   ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปาก   
เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๔๗]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อธิปติปจฺจยา   วิปาก   เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตโย  ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา  วิปาก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อธิปติปจฺจยา    วิปาเก    ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   วิปาก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  วิปาโก  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   อธิปติปจฺจยา   วิปาก   
เอก    ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู  วิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ ตีณิ ฯ   
     [๑๒๔๘] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ       อธิปติปจฺจยา       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก    ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู  เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู    
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กฏตฺตารูป อุปาทารูป   
     [๑๒๔๙]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   อธิปติปจฺจยา   วิปาเก   ขนฺเธ   
จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๒๕๐]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๒๕๑]  วิปาก ธมฺม ปฏิจฺจ วิปาโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อนนฺตรปจฺจยา   
...  สมนนฺตรปจฺจยา  ...  อารมฺมณปจฺจยสทิส  ฯ  สหชาตปจฺจยา ...   
สหชาต สพฺพ เหตุปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๒๕๒] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    สหชาตปจฺจยา    พาหิร    ...   อาหารสมุฏาน   ...   
อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน ฯ สหชาเต อิม นานากรณ ฯ   
     [๑๒๕๓]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา  เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  วิปาก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ     วิปาเก    ขนฺเธ    ปฏจฺิจ    วตฺถ ุ   ฯ    วิปาก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมมฺา    
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อุปฺปชฺชนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    ปฏสินฺธิกฺขเณ    วิปาก   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   วตฺถุ   จ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
วตฺถุ จ ฯ   
     [๑๒๕๔]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๕๕] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เอก  มหาภูต  ...  พาหิร  ...   
อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก มหาภูต ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     วิปาโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถุ ปฏิจฺจ วิปากา ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๕๖]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     อ ฺม ฺปจฺจยา     ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
วิปาก   เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๕๗] วิปาก ธมฺม ปฏิจฺจ วิปาโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นิสฺสยปจฺจยา ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา ฯ   
     [๑๒๕๘]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อาเสวนปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย  ขนธฺา    
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เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๕๙] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      อาเสวนปจฺจยา      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก ขนฺธ ปฏจฺิจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๖๐]  วิปาก ธมฺม ปฏิจฺจ วิปาโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ วิปากปจฺจยา ตีณิ ฯ   
     [๑๒๖๑] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     วิปากปจฺจยา     เอก     มหาภูต     ปฏจฺิจ     ตโย   
มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     วิปาโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
วิปากปจฺจยา    ปฏิสนฺธิกขฺเณ    วตฺถุ   ปฏิจฺจ   วิปากา   ขนฺธา   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ    วิปากปจฺจยา    ปฏิสนธฺิกฺขเณ    วตฺถุ   
ปฏิจฺจ วิปากา ขนฺธา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๖๒]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  วิปากปจฺจยา ฯเปฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   วิปากปจฺจยา  ฯเปฯ  วิปาโก  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปากปจฺจยา ฯ   
     [๑๒๖๓]  วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อาหาร- 
ปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา    
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สมฺปยุตฺตปจฺจยา   วิปฺปยตฺุตปจฺจยา  อตฺถิปจฺจยา  นตฺถิปจฺจยา  วิคตปจฺจยา   
อวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๑๒๖๔]   เหตุยา   เตรส   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา  นว   
อนนฺตเร    ป ฺจ   สมนนตฺเร   ป ฺจ   สหชาเต   เตรส   อ ฺม ฺเ   
สตฺต    นิสฺสเย    เตรส    อุปนิสฺสเย    ป ฺจ    ปุเรชาเต    ตีณิ   
อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม   เตรส   วิปาเก   นว   อาหาเร  เตรส   
อินฺทฺริเย   เตรส   ฌาเน   เตรส   มคฺเค   เตรส  สมฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
วิปฺปยุตฺเต   เตรส   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   ป ฺจ   วิคเต  ป ฺจ   
อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๒๖๕]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ป ฺจ  ฯเปฯ  อวิคเต เตรส ฯ   
ยถา กุสลตฺติกสฺส คณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
     [๑๒๖๖]  อาเสวนปจฺจยา  เหตุยา  เทฺว  ...  อารมฺมเณ  เทฺว   
อธิปติยา   เทฺว   อนนฺตเร   เทฺว   สมนนฺตเร  เทฺว  สหชาเต  เทฺว   
อ ฺม ฺเ   เทฺว   นิสฺสเย   เทฺว  อุปนิสฺสเย  เทฺว  ปุเรชาเต  เทฺว   
กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เทฺว  อินฺทฺริเย  เทวฺ  ฌาเน  เทฺว มคฺเค เทฺว   
สมฺปยุตฺเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต   เทฺว   อตฺถิยา   เทฺว  นตฺถิยา  เทฺว   
วิคเต เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
     [๑๒๖๗]  วิปากปจฺจยา  เหตุยา  นว ... อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา   
ป ฺจ   อนนฺตเร   ตีณิ   สมนนฺตเร   ตีณิ   สหชาเต   นว  อ ฺม ฺเ   
ฉ   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   ตีณิ   ปเุรชาเต   เอก  กมฺเม  นว    
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อาหาเร   นว   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  นว  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
ตีณิ   วิปฺปยตฺุเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   ตีณิ   วิคเต   ตีณิ   
อวิคเต นว ฯ   
       อนุโลมคณนา นิฏ ิตา ฯ   
     [๑๒๖๘]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา   อเหตุก  วิปาก  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปาก  เอก  ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ  เทฺว   
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ วิปาก ธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยา  อเหตุกวิปาเก     ขนฺเธ     ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน    รูป    อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาเก   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป  ฯ  วิปาก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ วิปาโก จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    นเหตุปจฺจยา    อเหตุก   วิปาก   เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺเณ   
วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฏตฺตา จ รูป ฯ   
     [๑๒๖๙]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา     วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทธฺจฺจสหคเต    ขนฺเธ    ปฏจฺิจ   
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ    
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     [๑๒๗๐] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยา  อเหตุก     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ     ตโย     ขนฺธา     จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป   พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...   
อส ฺสตฺตาน   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺเณ   วตฺถุ   ปฏิจฺจ   
วิปากา   ขนฺธา   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก  จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   นเหตุปจฺจยา   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุ   ปฏิจฺจ   วิปากา  ขนฺธา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๗๑]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา    อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปาก   เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  วิปาก ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    อเหตุกวิปาเก    ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   
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จิตฺตสมุฏาน   รูป   อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺเณ  วิปาเก  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต   
จ    ปฏิจฺจ   กฏตฺตารูป   ฯ   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  จ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาก   
เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ   ปฏจฺิจ   เทฺว   ขนฺธา   วิปาเก   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ   
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๗๒]    วิปาก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา   วิปาเก   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป ปฏิสนฺธกิฺขเณ วิปาเก ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๗๓]    วิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา  วิปากธมฺมธมฺเม  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ   
     [๑๒๗๔] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     นอารมฺมณปจฺจยา     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   
มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป   
พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย  มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป ฯ    
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     [๑๒๗๕]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ    นอารมฺมณปจฺจยา    วิปาเก   
ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน  รปู  ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
วิปาเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๗๖]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ    นอารมฺมณปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺเม ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๒๗๗]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นอธิปติปจฺจยา ฯ ยถา อนุโลม สหชาตสทิส สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๒๗๘]    วิปาก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นอนนฺตรปจฺจยา   ...   นสมนนฺตรปจฺจยา  นอ ฺม ฺปจฺจยา   
มหาภูเต    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รปู    กฏตฺตารูป    อุปาทารูป   
พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน   
มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  อิม  นานตฺต  นอ ฺม ฺปจฺจยา   
นอุปนิสฺสยปจฺจยา ฯ   
     [๑๒๗๙]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นปุเรชาตปจฺจยา   อารุปฺเป   วิปาก  เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ  ตโย  ขนธฺา   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปาก   เอก   
ขนฺธ   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  วิปาก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นปุเรชาตปจฺจยา   วิปาเก   ขนฺเธ   ปฏจฺิจ   จิตฺตสมุฏาน    
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รูป   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก   
จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  นปุเรชาตปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ     วิปาก    เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา   
กฏตฺตา   จ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ   
รูป ฯ   
     [๑๒๘๐]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นปุเรชาตปจฺจยา    อารุปฺเป    วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   
ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  วิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ    นปุเรชาตปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺเม ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๒๘๑]       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม       ปฏิจฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    นปุเรชาตปจฺจยา    อารุปฺเป   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเม   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน  รูป  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  พาหิร  ...   
อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ    ฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    วิปาโก   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    นปุเรชาตปจฺจยา   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   วตฺถุ   ปฏิจฺจ   วิปากา   
ขนฺธา     ฯ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    วิปาโก    จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   นปุเรชาตปจฺจยา    
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วตฺถุ    ปฏิจฺจ   วิปากา   ขนฺธา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๘๒]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นปุเรชาตปจฺจยา   ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปาก   
เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  วิปาก ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
นปุเรชาตปจฺจยา    วิปาเก    ขนฺเธ    จ    มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน   รูป   ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปาเก   ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ   
ปฏิจฺจ     กฏตฺตารูป    ฯ    วิปาก ฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   นปุเรชาตปจฺจยา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ ฺจ   
วตฺถุ ฺจ   ปฏจฺิจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺธา   จ  วตฺถุ ฺจ  ปฏิจฺจ   
เทฺว ขนฺธา วิปาเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๒๘๓]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ    นปุเรชาตปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺเม    ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป  ฯ  วิปาก  ธมฺม ปฏิจฺจ วิปาโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา ฯ   
สงฺขิตฺต     ฯ     ...     นอาเสวนปจฺจยา    ฯ    วิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ    วิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺเม    
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ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิปากธมฺมธมฺมา เจตนา ฯ   
     [๑๒๘๔] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเมขนฺเธปฏิจฺจ   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   เจตนา   พาหิร   ...   
อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา   
มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทารูป ฯ   
     [๑๒๘๕]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นวิปากปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   
เทฺว    ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นวิปากปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาน    รูป   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   
วิปากธมฺมธมฺโม     จ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     จ    ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   นวิปากปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย   
ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๑๒๘๖] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ       นวิปากปจฺจยา      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก    ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว        
ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนธฺา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รปู  เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู    
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อุปาทารูป พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน   
เอก    มหาภูต    ปฏิจฺจ    ตโย    มหาภูตา    มหาภูเต    ปฏิจฺจ   
กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๒๘๗]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๒๘๘] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นอาหารณปจฺจยา   พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...   
อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา   
มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๒๘๙] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นอินฺทฺริยปจฺจยา    พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...   
อุตุสมุฏาน   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา  อส ฺสตฺตาน   
มหาภูเต ปฏิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ   
     [๑๒๙๐]   วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติด   
นฌานปจฺจยา   ป ฺจวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๙๑] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นฌานปจฺจยา    พาหิร    ...    อาหารสมุฏาน   ...   
อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯเปฯ    
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     [๑๒๙๒]   วิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นมคฺคปจฺจยา อเหตุก วิปาก เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ ตีณิ ฯ   
     [๑๒๙๓] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  นมคฺคปจฺจยา  อเหตุก     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก ขนฺธ ปฏจฺิจ ตีณิ ฯ   
     [๑๒๙๔]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
วิปาโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นมคฺคปจฺจยา  อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปาก   
เอก ขนฺธ ฺจ วตฺถุ ฺจ ปฏิจฺจ ตีณิ ฯ   
     [๑๒๙๕]    วิปาก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นสมฺปยุตฺตปจฺจยา    เทฺว    ฯ    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   เทฺว   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เอก ฯ   
     [๑๒๙๖]   วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อารุปฺเป   วิปาก  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๙๗]    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    อารุปฺเป    วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏจฺิจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๒๙๘] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    อารุปฺเป    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    
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เอก  ขนฺธ     ปฏิจฺจ     ตโย     ขนฺธา     เทฺว     ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  พาหิร  ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน ...   
อส ฺสตฺตาน    เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   มหาภูเต   
ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๒๙๙]    วิปาก    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ โนนตฺถิปจฺจยา ... โนวิคตปจฺจยา ... ฯ   
     [๑๓๐๐]   นเหตุยา   ทส  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  นอธิปติยา  เตรส   
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ   
นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปเุรชาเต    ทฺวาทส   นปจฺฉาชาเต   เตรส   
นอาเสวเน   เตรส   นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  ป ฺจ  นอาหาเร  เอก   
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เทฺว   นมคฺเค   นว  นสมปฺยุตฺเต  ป ฺจ   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๓๐๑]   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ทส   
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   
ตีณิ   นปุเรชาเต   ทส   นปจฺฉาชาเต  ทส  นอาเสวเน  ทส  นกมฺเม   
เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน เทวฺ   
นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต  เทฺว  โนนตฺถยิา  ตีณิ   
โนวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๓๐๒]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา   นอธิปติยา   ตีณิ   
... นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
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        นเหตุมูลก   
ยถา กุสลตฺติเก สชฺฌายมคฺเคน คณิต เอว อิธาป คเณตพฺพ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๓๐๓]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นอธิปติยา เตรส   
นอนนฺตเร   ป ฺจ   นสมนนฺตเร   ป ฺจ  นอ ฺม ฺเ  ป ฺจ  นอุปนิสฺสเย   
ป ฺจ    นปุเรชาเต    ทฺวาทส    นปจฺฉาชาเต   เตรส   นอาเสวเน   
เตรส   นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  ป ฺจ  นสมฺปยุตฺเต  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ โนนตฺถยิา ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๓๐๔]    เหตุปจฺจยา    อารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติยา   ป ฺจ   
...  นปุเรชาเต  ป ฺจ  นปจฺฉาชาเต  ป ฺจ  นอาเสวเน  ป ฺจ นกมฺเม   
เทฺว นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๓๐๕]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา  นปุเรชาเต   
ตีณิ   ...   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   เทฺว   
นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๑๓๐๖] เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา ฯ   
มูลก     สงฺขิตฺต     ฯ     ปเุรชาตปจฺจยา     นปจฺฉาชาเต    ตีณิ   
...  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมเฺม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
ยถา กุสลตฺติเก อนุโลมปจฺจนียคณนา คณิตา เอว คเณตพฺพ ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ    
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     [๑๓๐๗]   นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  อนนฺตเร  ป ฺจ   
สมนนฺตเร   ป ฺจ   สหชาเต   ทส   อ ฺม ฺเ   สตฺต   นิสฺสเย  ทส   
อุปนิสฺสเย  ป ฺจ  ปุเรชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม  ทส วิปาเก   
นว   อาหาเร  ทส  อินฺทฺริเย  ทส  ฌาเนทส  มคฺเค  เอก  สมฺปยุตฺเต   
ป ฺจ   วิปฺปยุตฺเต   ทส   อตฺถิยา   ทส   นตฺถิยา  ป ฺจ  วิคเต  ป ฺจ   
อวิคเต ทส ฯ   
     [๑๓๐๘]    นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    สหชาเต   ตีณิ   
...  อ ฺม ฺเ  เทฺว  นิสสฺเย  ตีณิ  กมเฺม  ตีณิ  วิปาเก ตีณิ อาหาเร   
ตีณิ   อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   อตฺถิยา  ตีณิ   
อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๑๓๐๙]     นเหตุปจฺจยา    นอารมฺมณปจฺจยา    นอธิปติปจฺจยา   
นอนนฺตรปจฺจยา     นสมนนฺตรปจฺจยา     นอ ฺม ฺปจฺจยา    สหชาเต   
ตีณิ   ...   นิสสฺเย   ตีณิ   กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ   
อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  อตฺถยิา  ตีณิ  อวิคเต   
ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก นเหตุมูลก คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ ยถา   
     กุสลตฺติเก ปจฺจนียานุโลม วิตฺถาริต เอว อิม วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
         ปจฺจนียานุโลม ฯ   
       ปฏิจฺจวาโร นฏิ ิโต ฯ    
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           สหชาตวาโร   
     [๑๓๑๐]   วิปาก   ธมฺม   สหชาโต   วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ   สหชาตา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   
ขนฺเธ  สหชาโต  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  สหชาตา  เทฺว ขนฺธา ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   เหตุยา   เตรส   ฯเปฯ  อวิคเต  เตรส  ฯ  นเหตุยา   
ทส   ฯเปฯ  โนวิคเต  ป ฺจ  ฯ  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...   
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ป ฺจ ... อวิคเต เตรส ฯ   
       สหชาตวาโร นิฏ ิโต ฯ   
          ปจฺจยวาโร   
     [๑๓๑๑]   วิปาก   ธมฺม   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา    วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ตโย   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   เอโก   ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   ฯ   วิปาก   ธมฺม   ปจฺจยา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา    วิปาเก    ขนฺเธ   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   วิปาเก   ขนฺเธ   ปจฺจยา  กฏตฺตารูป  ฯ  วิปาก   
ธมฺม   ปจฺจยา   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทวฺ  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป ปฏิสนฺธกิฺขเณ ... ฯ   
     [๑๓๑๒]   วิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   
เทฺว   ขนฺเธ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ    ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺโม   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปจฺจยา    เทฺว   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๑๓๑๓]       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม      ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา   
เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เอก  มหาภูต  ปจฺจยา  ฯเปฯ   
มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รปู   กฏตฺตารปู  อุปาทารูป  วตฺถุ   
ปจฺจยา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา  ขนฺธา  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปจฺจยา     วิปาโก     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา    วตฺถุ   
ปจฺจยา    วิปากา   ขนฺธา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากา   
ขนฺธา    ฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺมา   ขนธฺา  ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา  วิปาโก  จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา    วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากา    
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ขนฺธา   มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ปฏสินฺธิกฺขเณ  วตฺถุ   
ปจฺจยา    วิปากา    ขนฺธา    มหาภูเต    ปจฺจยา   กฏตฺตารูป   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม  จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ  ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา วตฺถุ ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺมา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๓๑๔]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา   
วิปาโก    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ ฺจ   
วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว    ขนฺธา    ปฏิสนฺธิกขฺเณ    วิปาก    เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา  วิปาเก  ขนฺเธ  จ   
มหาภูเต   จ   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   วิปาเก   
ขนฺเธ    จ    มหาภูเต    จ   ปจฺจยา   กฏตฺตารูป   ฯ   วิปาก ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ธมฺม     ปจฺจยา     วิปาโก     จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ เหตุปจฺจยา วิปาก เอก   
ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   วิปาเก   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน   รูป   ปฏสินฺธิกฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทวฺ   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว    
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ขนฺธา วิปาเก ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา กฏตฺตารูป ฯ   
     [๑๓๑๕]  วิปากธมฺมธมฺม ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม  ปจฺจยา  วิปากธมฺมธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว   
ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   ฯ  วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺเม    ขนฺเธ    จ   มหาภูเต   
จ     ปจฺจยา     จิตฺตสมุฏาน     รูป     ฯ     วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    ธมฺม    ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺโม   จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ    เหตุปจฺจยา   
วิปากธมฺม  เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  วิปากธมฺมธมฺเม  ขนฺเธ  จ มหาภูเต   
จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๓๑๖]   วิปาก   ธมฺม   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนฺธา  เทฺว   
ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ   
     [๑๓๑๗]   วิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๑๘]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา  เนววิปากนวิปาก-    
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ธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      อารมฺมณปจฺจยา      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทวฺ   ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว   
ขนฺธา    วตฺถุ    ปจฺจยา    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา    ขนฺธา   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     ปจฺจยา    วิปาโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา     จกฺขายตน    ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    โสตายตน   
ปจฺจยา   โสตวิ ฺาณ   ฆานายตน   ปจฺจยา   ฆานวิ ฺาณ   ชิวฺหายตน   
ปจฺจยา  ชิวฺหาวิ ฺาณ     กายายตน     ปจฺจยา     กายวิ ฺาณ   
วตฺถุ    ปจฺจยา    วิปากา    ขนฺธา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุ   ปจฺจยา   
วิปากา  ขนฺธา  ฯ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     อารมฺมณปจฺจยา     วตฺถุ    ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺมา ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๑๙]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา   
วิปาโก     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณสหคต   
เอก   ขนฺธ ฺจ   จกฺขายตน ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
จ  จกฺขายตน ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา โสต ... ฆาน ... ชิวฺหา ...   
กาย  ...  วิปาก  เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา เทฺว   
ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   ปฏิสนธฺิกฺขเณ  วิปาก   
เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทวฺ  ขนฺเธ  จ   
วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๒๐]  วิปากธมฺมธมฺม ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    
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ธมฺม     ปจฺจยา     วิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺม    เอก    ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๒๑]   วิปาก   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
อธิปติปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ  ฯ  อธิปติปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ     นตฺถิ    ฯ    วิปากธมฺมธมฺม    ปจฺจยา    อธิปติยา   
ตีณิ ฯ   
     [๑๓๒๒]       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม      ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ อธิปติปจฺจยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ   
ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เอก  มหาภูต  ปจฺจยา   
ตโย    มหาภูตา    มหาภูเต    ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   วตฺถุ   
ปจฺจยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๒๓]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อธิปติปจฺจยา    วตฺถุ    ปจฺจยา    วิปากา   ขนฺธา   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     ปจฺจยา     วิปากธมฺมธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
อธิปติปจฺจยา     วตฺถุ     ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺมา    ขนฺธา    ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา  วิปาโก  จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ  ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     อธิปติปจฺจยา     วตฺถุ     ปจฺจยา   
วิปากา    ขนฺธา    มหาภูเต    ปจฺจยา    จิตฺตสมุฏาน    รูป   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    
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ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ  ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     อธิปติปจฺจยา     วตฺถุ     ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺมา ขนฺธา มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๓๒๔]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา   
วิปาโก    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   อธิปติปจฺจยา   วิปาก   เอก   ขนฺธ ฺจ   
วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา เทฺว   
ขนฺธา    ฯ   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   อธิปติปจฺจยา   วิปาเก   ขนฺเธ   
จ    มหาภูเต    จ    ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   วิปาก ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ธมฺม     ปจฺจยา     วิปาโก     จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ  ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา วิปาก เอก   
ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   เทฺว   ขนฺธา   วิปาเก   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๓๒๕]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   อธิปติปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺม   
เอก    ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ    ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   
จ    วตฺถุ ฺจ    ปจฺจยา    เทฺว    ขนฺธา    ฯ    วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   อธิปติปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺเม   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต  จ    
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ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ วิปากธมฺมธมฺม ฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
ธมฺม    ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺโม    จ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  อธิปติปจฺจยา  วิปากธมฺมธมฺม   
เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  วิปากธมฺมธมฺเม  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ ปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๓๒๖]   วิปาก   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
อนนฺตรปจฺจยา ... สมนนตฺรปจฺจยา ... ฯ อารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๓๒๗]  ...  สหชาตปจฺจยา  ...  อ ฺม ฺปจฺจยา วิปาก เอก   
ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาก  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ  วิปาก ธมฺม ปจฺจยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วิปาเก   
ขนฺเธ   ปจฺจยา   วตฺถ ุ  ฯ   วิปาก   ธมฺม   ปจฺจยา   วิปาโก   จ        
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  วตฺถุ  จ   
เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา วตฺถุ จ ฯ   
     [๑๓๒๘]   วิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺม    เอก    ขนฺธ    ปจฺจยา    ตโย   
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ    
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     [๑๓๒๙]       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม      ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม      อุปฺปชฺชติ     อ ฺม ฺปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ   
ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  เอก  มหาภูต  ปจฺจยา ตโย มหาภูตา พาหิร ...   
อาหารสมุฏาน   ...  อุตุสมุฏาน  ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต   
ปจฺจยา   ตโย   มหาภูตา   เทฺว   มหาภูเต  ปจฺจยา  เทฺว  มหาภูตา   
วตฺถุ ปจฺจยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ขนฺธา ฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปจฺจยา  วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  อ ฺม ฺปจฺจยา   
จกฺขายตน  ปจฺจยา  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  กายายตน   
ปจฺจยา   กายวิ ฺาณ   วตฺถุ   ปจฺจยา   วิปากา  ขนฺธา  ปฏิสนฺธกิฺขเณ   
วตฺถุ    ปจฺจยา    วิปากา    ขนฺธา    ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปจฺจยา     วิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา    วตฺถุ   
ปจฺจยา วิปากธมฺมธมฺมา ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๓๐]   วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา   
วิปาโก     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณสหคต   
เอก   ขนฺธ ฺจ   จกฺขายตน ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
จ  จกฺขายตน ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา โสต ... ฆาน ... ชิวฺหา ...   
กาย  ...  วิปาก  เอก  ขนฺธ ฺจ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา เทฺว   
ขนฺเธ   จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปาก  เอก   
ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ    
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ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๓๑]   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺม    เอก    ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๓๒]   วิปาก   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นิสฺสยปจฺจยา   ฯ   สหชาตสทิส   ฯ   อุปนิสฺสยปจฺจยา  ปุเรชาตปจฺจยา   
วิปาก  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว   
ขนฺธา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา ฯ อนนฺตรสทิส ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๓๓๓]   วิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
อาเสวนปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺม    เอก    ขนฺธ    ปจฺจยา    ตโย   
ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา   
เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๓๔]       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม      ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม      อุปฺปชฺชติ     อาเสวนปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา  ฯเปฯ  วตฺถุ  ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา  ขนฺธา  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  อาเสวนปจฺจยา  วตฺถุ ปจฺจยา วิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๓๕]  วิปากธมฺมธมฺม ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    
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ธมฺม     ปจฺจยา     วิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    อาเสวนปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺม   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  ตโย   
ขนฺเธ   จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๓๖]   วิปาก   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
กมฺมปจฺจยา ตีณิ ฯ สหชาตสทิส ฯ   
     [๑๓๓๗]   วิปาก   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
วิปากปจฺจยา     ตีณิ     ฯ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   วิปากปจฺจยา   เอก   มหาภูต   
ปจฺจยา   ตโย   มหาภูตา   เทฺว   มหาภูเต  ปจฺจยา  เทฺว  มหาภูตา   
มหาภูเต   ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน  รปู  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  วิปาโก   
จ   อุภย ฺจ   ตีณิ   ฯ  วิปาก ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ  ตีณิ  ฯ   
อาหารปจฺจยา   อินฺทฺริยปจฺจยา  ฌานปจฺจยา  มคฺคปจฺจยา   
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อตฺถิปจฺจยา     นตฺถิปจฺจยา   
วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๑๓๓๘]    เหตุยา    สตฺตรส    อารมฺมเณ   สตฺต   อธิปติยา   
สตฺตรส    อนนฺตเร    สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   สตฺตรส   
อ ฺม ฺเ    นว   นิสฺสเย   สตฺตรส   อุปนิสฺสเย   สตฺต   ปุเรชาเต   
สตฺต   อาเสวเน   จตฺตาริ   กมฺเม   สตฺตรส  วิปาเก  นว  อาหาเร   
สตฺตรส    อินฺทฺริเย    สตฺตรส    ฌาเน   สตฺตรส   มคฺเค   สตฺตรส    
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สมฺปยุตฺเต   สตฺต   วิปฺปยตฺุเต   สตฺตรส   อตฺถิยา   สตฺตรส   นตฺถิยา   
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๑๓๓๙]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  สตฺต  ... อธิปติยา สตฺตรส ฯ   
สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อวิคเต  สตฺตรส  ฯ  ยถา  กุสลตฺติเก  คณนา  เอว   
คเณตพฺพ ฯ   
         อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๑๓๔๐]   วิปาก   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา    อเหตุก    วิปาก   เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตีณิ   ฯ   
วิปากธมฺมธมฺม    ปจฺจยา    วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   
วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ   ปจฺจยา   วิจิกิจฺฉาสหคโต   
อุทฺธจฺจสหคโต     โมโห    ฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปจฺจยา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา     อเหตุก   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  เอก  ขนฺธ ปจฺจยา ฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปจฺจยา    วิปาโก    ธมโฺม    อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา   จกฺขายตน   
ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นเหตุปจฺจยา  วตฺถุ  ปจฺจยา  วิจิกิจฺฉาสหคโต   
อุทฺธจฺจสหคโต     โมโห    ฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปจฺจยา   
วิปาโก    จ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
นเหตุปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   อเหตุกา   วิปากา   ขนฺธา  มหาภูเต   
ปจฺจยา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ  ...  ฯ  วิปาก ฺจ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 442 

เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา  วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
...    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    ...   วิปาโก   จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   นเหตุปจฺจยา  ฯ   
วิปากธมฺมธมฺม ฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     ธมฺม     ปจฺจยา   
วิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นเหตุปจฺจยา  วิจิกิจฺฉาสหคเต   
อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ    จ    วตฺถุ ฺจ    ปจฺจยา   วิจิกิจฺฉาสหคโต   
อุทฺธจฺจสหคโต  โมโห  ฯ  วิปาก ธมฺม ปจฺจยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     นอารมฺมณปจฺจยา     ฯ     สงฺขิตฺต     ฯ     สพฺพานิ   
ปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯg   
     [๑๓๔๑]   นเหตุยา   ทวฺาทส   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา   
สตฺตรส     นอนนฺตเร    ป ฺจ    นสมนนฺตเร    ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ   
ป ฺจ    นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปุเรชาเต    ทฺวาทส   นปจฺฉาชาเต   
สตฺตรส    นอาเสวเน   สตฺตรส   นกมเฺม   จตฺตาริ   นวิปาเก   นว   
นอาหาเร    เอก    นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   จตฺตาริ   นมคฺเค   
นว    นสมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต    ตีณิ   โนนตฺถิยา   ป ฺจ   
โนวิคเต ป ฺจ ฯ   
     [๑๓๔๒]  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา ทฺวาทส ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ...  โนวิคเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  กุสลตฺติเก  ปจฺจนียคณนา   
เอว คเณตพฺพ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ    
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     [๑๓๔๓]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ ป ฺจ ... นอธิปติยา สตฺตรส ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    ...    โนวิคเต    ป ฺจ    ฯ   ยถา   กุสลตฺติเก   
อนุโลมปจฺจนียคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๓๔๔]   นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  สตฺต  ...  อนนฺตเร  สตฺต   
สมนนฺตเร   สตฺต   ฯเปฯ   ...   อวิคเต  ทฺวาทส  ฯ  นเหตุปจฺจยา   
นอารมฺมณปจฺจยา  สหชาเต  ตีณิ  ...  อ ฺม ฺเ  เทฺว  ฯ  สงฺขิตฺต ฯ   
...   อวิคเต   ตีณิ   ฯ  ยถา  กุสลตฺติเก  ปจฺจนียานุโลมคณนา  เอว   
คเณตพฺพ ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       ปจฺจยวาโร นฏิ ิโต ฯ   
           นิสฺสยวาโร   
     [๑๓๔๕]   วิปาก   ธมมฺ   นิสฺสาย   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา วิปาก เอก ขนฺธ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา ฯ   
     [๑๓๔๖]  เหตุยา  สตฺตรส  ฯ  นเหตุยา  ทฺวาทส  ... โนวิคเต   
ป ฺจ   ฯ   เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ป ฺจ  ...  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ   
นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ... อวิคเต ทฺวาทส ฯ   
       นิสฺสยวาโร นิฏ ิโต ฯ    
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           สสฏวาโร   
     [๑๓๔๗]   วิปาก   ธมมฺ   สสฏโ   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา  วิปาก  เอก  ขนฺธ  สสฏา  ตโย  ขนฺธา  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
สพฺพานิ ปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ   
     [๑๓๔๘]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร    ตีณิ    สมนนฺตเร    ตีณิ    สหชาเต    ตีณิ   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
เทฺว    กมฺเม    ตีณิ    วิปาเก   เอก   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   
ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   
ตีณิ    อตฺถิยา    ตีณิ    นตฺถิยา    ตีณิ    วิคเต    ตีณิ    อวิคเต   
ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยถา กุสลตฺติเก คณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
         อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๑๓๔๙]   วิปาก   ธมมฺ   สสฏโ   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   วิปาก   เอก   ขนฺธ   สสฏา  ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ สพฺพานิ ปทานิ วิภชิตพฺพานิ ฯ   
     [๑๓๕๐]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   
เทฺว   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เทฺว   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ  ฯ  ยถา   
กุสลตฺติเก ปจฺจนียคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 445 

     [๑๓๕๑]    เหตุปจฺจยา    นอธิปติยา   ตีณิ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ๖   
...  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ  ยถา  กุสลตฺติเก  อนุโลมปจฺจนียคณนา  เอว   
คเณตพฺพ ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๓๕๒]   นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ  ...  อวิคเต  ตีณิ  ฯ   
ยถา กุสลตฺติเก ปจฺจนียานุโลมคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
       ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
       สสฏวาโร นิฏ ิโต ฯ   
          สมฺปยตฺุตวาโร   
     [๑๓๕๓]   วิปาก   ธมมฺ   สมฺปยุตฺโต  วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา วิปาก เอก ขนฺธ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา ฯ   
          นเหตุยา ตีณิ ฯ   
         เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ   
         นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
      สมฺปยุตฺตวาโร นิฏ ิโต ฯ   
           ป ฺหาวาโร   
     [๑๓๕๔]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วิปากา    เหตู    สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปฏสินฺธกิฺขเณ    วิปากา    เหตู    สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก  ธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  
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เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปากา    เหตู   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   เหตู   กฏตฺตารูปาน   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    วิปาโก    ธมฺโม    วิปากสฺส    จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   
วิปากา    เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๕๕]    วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปากธมฺมธมฺมา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ  วิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย  วิปากธมฺมธมฺมา     เหตู     จิตฺตสมุฏานาน     รูปาน   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   
วิปากธมฺมธมฺมา    เหตู    สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๕๖]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา  เหตู   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๕๗]   วิปาโก   ธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    วิปาเก   ขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสฺสติ   
อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทฏิ ิ  อุปฺปชฺชติ   
วิจิกิจฺฉา    อุปฺปชฺชติ    อุทฺธจฺจ    อุปปฺชฺชติ    โทมนสฺส    อุปปฺชฺชติ   
กุสลากุสเล   นิรุทฺเธ   วิปาโก   ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ  ฯ  วิปาโก   
ธมฺโม     วิปากธมฺมธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    เสกฺขา   
ผล   ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิปาเก   ขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ  อสฺสาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ  ต  อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ   
โทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ  เจโตปริยาเณน  วิปากจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต     ชานนฺติ     ฯ     วิปากา     ขนฺธา     เจโตปริยาณสฺส   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   ยถากมฺมูปคาณสฺส  อนาคตสาณสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก ธมฺโม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  อรหา  ผล  ปจฺจเวกฺขติ   
วิปาเก  ขนฺเธ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  เจโตปริยาเณน   
วิปากจิตฺตสมงฺคิสฺส     จิตฺต     ชานาติ     ฯ     วิปากา    ขนฺธา   
เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   อนาคตสาณสฺส�    
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๕๘]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ทาน   ทตฺวา   สลี   สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมฺม   กตฺวา  ต   
ปจฺจเวกฺขติ    ปุพฺเพ    สุจิณฺณานิ    ปจฺจเวกฺขติ   ฌานา   วุฏหิตฺวา   
ฌาน    ปจฺจเวกฺขติ    เสกขฺา    โคตฺรภุ    ปจฺจเวกฺขนฺติ    โวทาน    
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ปจฺจเวกฺขนฺติ   เสกฺขา  มคฺคา  วุฏหิตฺวา  มคฺค  ปจฺจเวกฺขนฺติ  เสกฺขา   
ปหีเน  กิเลเส  ปจฺจเวกฺขนฺติ  วิกฺขมฺภิเต  กิเลเส  ปจฺจเวกฺขนฺติ  ปุพฺเพ   
สมุทาจิณฺเณ    กิเลเส   ชานนฺติ   วิปากธมฺมธมฺเม   ขนฺเธ   อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
ราโค    อุปฺปชฺชติ    ฯเปฯ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   เจโตปริยาเณน   
วิปากธมฺมธมฺมจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานนฺติ    อากาสาน ฺจายตนกุสล   
วิ ฺาณ ฺจายตนกุสลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ    อากิ ฺจ ฺายตนกุสล   เนวส ฺานาส ฺายตนกุสลสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   อิทฺธิวิธาณสฺส   
เจโตปริยาณสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ     อนิจฺจโต     ทุกขฺโต    อนตฺตโต    วิปสสฺติ    อสฺสาเทติ   
อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ  โทมนสฺส  อุปปฺชฺชติ   
กุสลากุสเล  นิรุทฺเธ  วิปาโก     ตทารมฺมณตา     อุปฺปชฺชติ   
อากาสาน ฺจายตนกุสล     วิ ฺาณ ฺจายตนวิปากสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ   อากิ ฺจ ฺายตนกุสล   เนวส ฺานาส ฺายตนวิปากสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย  วิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย      อรหา      มคฺคา   
วุฏหิตฺวา   มคฺค   ปจฺจเวกฺขติ   ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ปจฺจเวกฺขติ  อรหา    
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ปหีเน   กิเลเส   ปจฺจเวกฺขติ   ปุพฺเพ   สมุทาจิณฺเณ  กิเลเส  ชานาติ   
วิปากธมฺมธมฺเม    ขนฺเธ    อนิจฺจโต    ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺติ   
เจโตปริยาเณน  วิปากธมฺมธมฺมจิตฺตสมงฺคิสฺส     จิตฺต     ชานาติ   
อากาสาน ฺจายตนกุสล  วิ ฺาณ ฺจายตนกิริยสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ    อากิ ฺจ ฺายตนกุสล   เนวส ฺานาส ฺายตนกิริยสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   
เจโตปริยาณสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๕๙]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย     อรหา     นิพฺพาน     ปจฺจเวกฺขติ   
นิพฺพาน    อาวชฺชนาย    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    อรหา   
จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห   
กาย    รูเป    สทฺเท    คนฺเธ    รเส   โผฏพฺเพ   วตฺถุ   ...   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเม  ขนฺเธ  อนจฺิจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ   
ทิพฺเพน   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสติ   ทิพฺพาย   โสตธาตุยา  สทฺท  สณุาติ   
เจโตปริยาเณน   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมจิตฺตสมงฺคิสฺส   จิตฺต  ชานาติ   
อากาสาน ฺจายตนกิริย  วิ ฺาณ ฺจายตนกิริยสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ    อากิ ฺจ ฺายตนกิริย   เนวส ฺานาส ฺายตนกิริยสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา    อิทฺธวิิธาณสฺส    เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
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ยถากมฺมูปคาณสฺส    อนาคตสาณสฺส       อาวชฺชนาย   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย  นิพฺพาน  ผลสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย     เสกฺขา     วา    ปุถุชชฺนา    วา    จกฺขุ    อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
ราโค   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ  กสุลากุสเล  นริุทฺเธ   
วิปาโก   ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ   โสต   ...   ฆาน   ชิวฺห  กาย   
รูเป  สทฺเท  คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ วตฺถุ ... เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ    อนิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนตฺตโต    วิปสฺสนติฺ    อสฺสาเทนฺติ   
อภินนฺทนฺติ    ต    อารพฺภ    ราโค    อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ    กุสลากุสเล   นิรุทฺเธ   วิปาโก   ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ   
รูปายตน    จกฺขุวิ ฺาณสฺส    ฯเปฯ    โผฏพฺพายตน   กายวิ ฺาณสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    เสกฺขา    นพฺิพาน   
ปจฺจเวกฺขนฺติ  นิพฺพาน  โคตฺรภุสฺส  โวทานสฺส  มคฺคสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ    เสกฺขา    วา    ปุถชฺุชนา   วา   จกฺขุ   อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   ฯเปฯ   
โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   โสต   ...   ฯเปฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ    อนิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนตฺตโต    วิปสฺสนติฺ    อสฺสาเทนฺติ   
อภินนฺทนฺติ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสนฺติ   ทพฺิพาย   โสตธาตุยา    
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สทฺท   สุณนฺติ   เจโตปริยาเณน   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต    ชานนฺติ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   อิทฺธิวิธาณสฺส   
เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   อนาคตสาณสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๐]   วิปาโก   ธมโฺม   วิปากสฺส   ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย     สหชาตาธิปติ:     วิปากาธิปติ    สมฺปยตฺุตกาน    ขนฺธาน   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    วิปาโก   ธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ:   เสกฺขา   ผล  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   วิปาเก   ขนฺเธ   ครุ    กตฺวา  อสฺสาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ   
ต   ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ  วิปาโก   
ธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย   
อารมฺมณาธิปติ    สหชาตาธิปติ    ฯ    อารมฺมณาธิปติ:   อรหา   ผล   
ครุ  กตฺวา     ปจฺจเวกฺขติ     ฯ    สหชาตธิปติ:    วิปากาธิปติ   
จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก  ธมฺโม   
วิปากสฺส   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  จ  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยนย   
ปจฺจโย    สหชาตาธิปติ:    วิปากาธิปติ   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๑]    วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ   อารมฺมณาธิปติ:   ทาน   
ทตฺวา    สลี   สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมมฺ   กตฺวา   ต   ครุ    กตฺวา    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 452 

ปจฺจเวกฺขติ    ปุพฺเพ   สุจิณฺณานิ   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   ฌานา   
วุฏหิตฺวา   ฌาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   เสกขฺา  โคตฺรภุ  ครุ    
กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   โวทาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ  เสกฺขา   
มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺติ  วิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ    ครุ     กตฺวา   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   ครุ    กตฺวา   
ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทฏิ ิ อุปปฺชฺชติ ฯเปฯ สหชาตาธิปติ: วิปากธมฺมธมฺมาธิปติ   
สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  วิปากธมฺมธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส      อธิปติปจฺจเยน      ปจฺจโย   
อารมฺมณาธิปติ    สหชาตาธิปติ   ฯ   อารมฺมณาธิปติ:   อรหา   มคฺคา   
วุฏหิตฺวา    มคฺค    ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   ฯ   สหชาตาธิปติ:   
วิปากธมฺมธมฺมาธิปติ  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
จ  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย  สหชาตาธิปติ:   
วิปากธมฺมธมฺมาธิปติ     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๒]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:  อรหา  นิพฺพาน  ครุ  กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฯ สหชาตาธิปติ:   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาธิปติ      สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯ    
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เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย   
อารมฺมณาธิปติ:    นิพฺพาน    ผลสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อารมฺมณาธิปติ:   เสกฺขา   นิพฺพาน  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺติ  นิพฺพาน   
โคตฺรภุสฺส   โวทานสฺส   มคฺคสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย  จกขฺุ  ครุ    
กตฺวา   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   ครุ    กตฺวา  ราโค  อุปฺปชฺชติ   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ  โสต  ...  ฯเปฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเม   
ขนฺเธ   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ  ต  ครุ   กตฺวา  ราโค   
อุปฺปชชฺติ ทฏิ ิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
     [๑๓๖๓]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปุรมิา  ปุริมา  วิปากา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  วิปากาน   
ขนฺธาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   ป ฺจวิ ฺาณ   วิปากมโนธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปากมโนธาตุ    วิปากมโนวิ ฺาณธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก  ธมฺโม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    ภวงฺค    อาวชฺชนาย    อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย      วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ     กิริยมโนวิ ฺาณธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๔]    วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปุรมิา   ปุริมา   วิปากธมฺมธมฺมา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน   
วิปากธมฺมธมฺมาน     ขนธฺาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุโลม    
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โคตฺรภุสฺส     อนุโลม    โวทานสฺส    โคตฺรภุ    มคฺคสฺส    โวทาน   
มคฺคสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส   
ธมฺมสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย     วิปากธมฺมธมฺมา    ขนฺธา   
วุฏานสฺส    มคฺโค    ผลสฺส    เสกฺขาน    อนุโลม   ผลสมาปตฺติยา   
นิโรธา     วุฏหนฺตสฺส    เนวส ฺานาส ฺายตนกุสล    ผลสมาปตฺติยา   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๕]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุมิา   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา   ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาน   
ขนฺธาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากสฺส    ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   อาวชฺชนา   ป ฺจนฺน   
วิ ฺาณาน     อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา    วุฏานสฺส    อรหโต    อนุโลม    ผลสมาปตฺติยา   นิโรธา   
วุฏหนฺตสฺส   เนวส ฺานาส ฺายตนกิริย  ผลสมาปตฺติยา  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    อาวชฺชนา    วิปากธมฺมธมฺมาน   ขนธฺาน   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๖]   วิปาโก   ธมโฺม  วิปากสสฺ  ธมฺมสฺส  สมนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย  อนนฺตรสทิส  ฯ  วิปาโก ธมโฺม วิปากสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย วิปาโก เอโก ขนฺโธ ติณฺณ ฯเปฯ ตีณิ ฯ    
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     [๑๓๖๗]    วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ตีณิ  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
เอโก  ขนฺโธ  เอก  มหาภูต  ...  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน ...   
อุตุสมุฏาน ... อส ฺสตฺตาน เอก มหาภูต ฯ   
     [๑๓๖๘]  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  สหชาต-   
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปฏิสนธฺิกฺขเณ  วตฺถุ วิปากาน ขนฺธาน สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๖๙]   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมฺมา   
วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปาโก   
เอโก   ขนฺโธ   จ   วตฺถุ   จ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   ฯ  วิปาโก  จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ    ธมมฺา   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  วิปากา  ขนฺธา  จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน ฯ   
     [๑๓๗๐]   วิปากธมฺมธมฺโม   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
ธมฺมา     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย   
วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน  รปูาน   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๗๑]   วิปาโก   ธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย  วิปาโก  เอโก  ขนฺโธ  ปฏิสนธฺิกฺขเณ  ...  ฯ  วิปาโก ธมฺโม    
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เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วิปากา     ขนฺธา     วตฺถสฺุส     อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   
วิปาโก   ธมโฺม  วิปากสสฺ  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   
ติณฺณ ขนฺธาน วตฺถุสฺส จ อ ฺม ฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๗๒]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปากธมฺมธมฺโม   เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน   เทฺว   ขนฺธา  ทวิฺนฺน  ขนฺธาน  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     อ ฺม ฺปจฺจเยน     ปจฺจโย   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   เทฺว   
ขนฺธา    ทฺวินฺน   ขนฺธาน   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส   
ธมฺมสฺส   อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปฏิสนฺธิกขฺเณ   วตฺถุ   วิปากาน   
ขนฺธาน ฯ   
     [๑๓๗๓]   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมมฺา   
วิปากสฺส    ธมฺมสฺส    ปฏสินฺธิกฺขเณ    วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   จ   
วตฺถุ จ ติณฺณ ขนฺธาน ฯ สตฺต ป ฺหา ฯ   
     [๑๓๗๔]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ  นิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ตีณิ    ฯ    วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   ตีณิ   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมโฺม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  ฯเปฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  วิปากสสฺ  ธมฺมสฺส  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณสฺส    
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นิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯเปฯ     กายายตน    กายวิ ฺาณสฺส   
วตฺถุ    วิปากาน   ขนฺธาน   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุ   
วิปากาน   ขนฺธาน   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ วิปากธมฺมธมฺมาน ขนฺธาน ฯ   
     [๑๓๗๕]   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมมฺา   
วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   นิสสฺยปจฺจเยน  ปจฺจโย  จกฺขุวิ ฺาณสหคโต  เอโก   
ขนฺโธ    จ   จกฺขายตน ฺจ   ฯเปฯ   กายายตน ฺจ   วิปาโก   เอโก   
ขนฺโธ   จ   วตฺถุ   จ   ติณฺณ  ขนฺธาน  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปาโก  เอโก   
ขนฺโธ  จ  วตฺถุ  จ  ฯ  วิปาโก  จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม จ ธมฺมา   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     นิสสฺยปจฺจเยน     ปจฺจโย     วิปากา   
ขนฺธา  จ  มหาภูตา จ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ วิปากธมฺมธมฺโม   
จ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     จ    ธมฺมา    วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปากธมฺมธมฺโม    เอโก    ขนฺโธ    จ   
วตฺถุ   จ   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
ธมฺมา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     นิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย   
วิปากธมฺมธมฺมา     ขนฺธา    จ    มหาภูตา    จ    จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน ฯ เตรส ป ฺหา ฯ   
     [๑๓๗๖]   วิปาโก   ธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยนง   
ปจฺจโย   อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนสฺิสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   กายิก   
สุข  กายิกสสฺ  สุขสฺส  กายิกสฺส  ทุกขฺสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    กายิก    ทกฺุข    กายิกสฺส    สขุสฺส   กายิกสฺส   ทุกฺขสฺส   
ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   ผลสมาปตฺติ   กายิกสฺส   
สุขสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯ     วิปาโก    ธมโฺม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย    อารมฺมณูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:  กายิก  สุข  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ   
สีล    สมาทิยติ   ฯเปฯ   สงฺฆ   ภินฺทติ   กายิก   ทกฺุข   อุปนิสสฺาย   
ทาน   เทติ   สีล   สมาทิยติ  ฯเปฯ  สงฺฆ  ภินฺทติ  กายิก  สุข  ...   
กายิก   ทุกฺข  สทฺธาย  ฯเปฯ  ปตฺถนาย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
วิปาโก     ธมฺโม     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:     อรหา     กายิก    สุข    อุปนิสฺสาย    อนุปฺปนนฺ   
กิริยสมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   อุปฺปนฺน   สมาปชชฺติ   สงฺขาเร   อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต    อนตฺตโต   วิปสฺสติ   กายิก   ทุกฺข   อุปนสิฺสาย   อนุปปฺนฺน   
กิริยสมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺน สมาปชฺชติ ฯ   
     [๑๓๗๗]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:   สทฺธ   อุปนิสฺสาย   ทาน  เทติ  ฯเปฯ  มาน  ชปฺเปติ   
ทิฏ ึ  คณฺหาติ  สีล  ...  สตุ  ...  จาค  ...  ป ฺ อุปนิสฺสาย ทาน   
เทติ  ฯเปฯ  มาน  ชปฺเปติ  ทฏิ ึ  คณฺหาติ  ราค  ... โทส โมห มาน   
ทิฏ ึ  ...  ปตฺถน  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ  ฯเปฯ  สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ    
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ปาณ   หนติ   ฯเปฯ   สงฺฆ   ภินฺทติ   ฯเปฯ  สทฺธา  ฯเปฯ  ปตฺถนา   
สทฺธาย    สีลสฺส    ฯเปฯ    ปตฺถนาย    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปมสฺส   ฌานสฺส   ปรกิมฺม   ปมสฺส  ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   
ปริกมฺม    เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส    ปม   ฌาน   ทุติยสฺส   ฯเปฯ   
อากิ ฺจ ฺายตน   เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ    ปมสฺส    มคฺคสฺส    ปริกมฺม   ปมสฺส   ฯเปฯ   
จตุตฺถสฺส     มคฺคสฺส     ปริกมฺม     จตุตฺถสฺส     ปโม     มคฺโค   
ทุติยสฺส   ทติุโย   มคฺโค   ตติยสฺส   ตติโย  มคฺโค  จตุตฺถสฺส  มคฺคสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    เสกฺขา   มคฺค   อุปนสิฺสาย   อนุปปฺนฺน   
กุสลสมาปตฺตึ   อุปฺปาเทนฺติ   ฯเปฯ   มคฺโค  เสกฺขาน  อตฺถปฏสิมฺภิทาย   
ฯเปฯ   านาานโกสลฺลสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ปาณาติปาโต   ปาณาติปาตสฺส   ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ิยา  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ    มิจฺฉาทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิยา   ฯเปฯ   พฺยาปาทสฺส   
มาตุฆาตกมฺม    มาตุฆาตกมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯเปฯ   
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา  อุปนสิฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ   
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา สงฺฆเภทกกมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ   
     [๑๓๗๘]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส  ธมฺมสสฺ  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนสิฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   สทฺธ   
อุปนิสฺสาย    อตฺตาน    อาตาเปติ    ปริตาเปติ   ปรยิิฏ ิมูลก   ทกฺุข   
ปจฺจนุโภติ     ฯเปฯ    ปตฺถน    อุปนิสฺสาย    อตฺตาน    อาตาเปติ    
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ปริตาเปติ   ฯเปฯ  สทฺธา  ฯเปฯ  ปตฺถนา  กายิกสฺส  สุขสฺส  กายิกสฺส   
ทุกฺขสฺส    ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    กุสลากุสล   
กมฺมวิปากสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    มคฺโค   ผลสมาปตฺติยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ วิปากธมฺมธมฺโม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   อรหา  มคฺค  อุปนิสฺสาย  อนุปฺปนฺน   
กิริยสมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   อุปฺปนฺน   สมาปชชฺติ   สงฺขาเร   อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺติ   ฯเปฯ  มคฺโค  อรหโต  อตฺถปฏสิมฺภิทาย   
ธมฺม   นิรุตฺติ   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   านาานโกสลฺลสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๗๙]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ฯ ปกตูปนิสฺสโย: อรหา อุตุ ... โภชน ...   
เสนาสน   อุปนิสฺสาย   อนุปฺปนฺน   กริิยสมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   อุปฺปนฺน   
สมาปชฺชติ     ฯ    เนวนิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    วิปากสฺส    ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสสฺโย ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:    อุตุ    ...    โภชน   ...   เสนาสน   กายิกสฺส   
สุขสฺส     กายิกสฺส     ทุกขฺสฺส    ผลสมาปตฺติยา    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมโฺม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     อารมฺมณูปนิสฺสโย     อนนฺตรูปนิสฺสโย   
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ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:  อุตุ  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ  ฯเปฯ   
สงฺฆ   ภินฺทติ   โภชน  ...  เสนาสน  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ  ฯเปฯ   
สงฺฆ  ภินฺทติ  อุตุ  ...  โภชน  ...  เสนาสน สทฺธาย ฯเปฯ ปตฺถนาย   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๘๐]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    อารมฺมณปุเรชาต    วตฺถุปุเรชาต    ฯ   
อารมฺมณปุเรชาต:     อรหา     จกฺขุ    อนิจฺจโต    ฯเปฯ    กาย   
รูเป   ฯเปฯ   โผฏพฺเพ   วตฺถุ   อนิจฺจโต  ฯเปฯ  ทพฺิเพน  จกฺขุนา   
รูป   ฯเปฯ   ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺท  ฯเปฯ  วตฺถุปุเรชาต:  วตฺถุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาน   ขนฺธาน   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     วิปากสฺส    ธมฺมสสฺ    ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณปุเรชาต    วตฺถุปุเรชาต    ฯ   อารมฺมณปุเรชาต:   
เสกฺขา   วา   ปุถุชชฺนา   วา   จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
วิปสฺสนฺติ     อสฺสาเทนฺติ     อภินนฺทนฺติ     ต     อารพฺภ    ราโค   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   โทมนสฺส   อุปฺปชชฺติ  กุสลากสุเล  นริุทฺเธ  วิปาโก   
ตทารมฺมณตา    อุปฺปชฺชติ    โสต   ฯเปฯ   วตฺถุ   อนิจฺจโต   ฯเปฯ   
ตทารมฺมณตา   อุปฺปชชฺติ   รูปายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯเปฯ  โผฏพฺพายตน  กายวิ ฺาณสฺส  ฯ   
วตฺถุปุเรชาต:  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณสฺส ฯเปฯ กายายตน กายวิ ฺาณสฺส   
วตฺถุ     วิปากาน     ขนฺธาน     ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    
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เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส  ปเุรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อารมฺมณปุเรชาต    วตฺถุปุเรชาต    ฯ   อารมฺมณปุเรชาต:   
เสกฺขา    วา    ปถุุชชฺนา    วา   จกฺขุ   ฯเปฯ   อารพฺภ   ราโค   
อุปฺปชฺชติ    ฯเปฯ    โทสมสฺส    อุปฺปชฺชติ    โสต    ฯเปฯ   วตฺถุ   
อนิจฺจโต   ฯเปฯ   โทสมสฺส   ฯเปฯ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา  รูป  ฯเปฯ   
ทิพฺพาย   โสตธาตุยา  สทฺท  ฯ  วตฺถุปุเรชาต:  วตฺถ ุ วิปากธมฺมธมฺมาน   
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๘๑]     วิปาโก     ธมฺโม     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา:  วิปากา  ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๘๒]   วิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๘๓]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ปุรมิา   ปุริมา   วิปากธมฺมธมฺมา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน   
วิปากธมฺมธมฺมาน   ขนฺธาน   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส   อนุโลม  โวทานสฺส   
โคตฺรภุ มคฺคสฺส โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๘๔]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปุรมิา   ฯเปฯ  อาเสวนปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๓๘๕]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วิปากา    เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปฏสินฺธิกฺขเณ    วิปากา    เจตนา   ฯ   วิปาโก   ธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   วิปากา  เจตนา   
จิตฺตสมุฏานาน     รูปาน    กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
วิปากา   เจตนา   กฏตฺตารูปาน  ฯ  วิปาโก  ธมโฺม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย   
วิปากา   เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน        
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   เจตนา   สมปฺยุตฺตกาน   ธนฺธาน  กฏตฺตา  จ   
รูปาน ฯ   
     [๑๓๘๖]    วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    วิปากธมฺมธมฺมา    เจตนา    สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   ฯ   
วิปากธมฺมธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  นานาขณิกา:   
วิปากธมฺมธมฺมา     เจตนา     วิปากาน     ขนฺธาน    กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ  วิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาตา    นานาขณิกา   ฯ   สหชาตา:   วิปากธมฺมธมฺมา   
เจตนา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   ฯ   นานาขณิกา:  วิปากธมฺมธมฺมา   
เจตนา     กฏตฺตารูปาน     ฯ    วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากสฺส    จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     จ     นานาขณิกา:    วิปากธมฺมธมฺมา   
เจตนา  วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน  กมมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
จ  ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  วิปากธมฺมธมฺมา   
เจตนา  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๘๗]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา     เจตนา   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฯ   
     [๑๓๘๘]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย  วิปาโก  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณ  ขนฺธาน  ปฏสินฺธิกฺขเณ  ...  ฯ   
วิปาโก   ธมโฺม   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย   
วิปากา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน   รปูาน   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   
ขนฺธา     กฏตฺตารูปาน    ฯ    วิปาโก    ธมฺโม    วิปากสฺส    จ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ    ธมฺมสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   
วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณ   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณ   ขนธฺาน  กฏตฺตา  จ   
รูปาน   วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก  ธมโฺม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   วิปากา   อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
ตีณิ   ฯ   ปฏสินฺธิป   อิเมส   ติณฺณนฺน   กาตพฺพ   ฯ  วิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ   
     [๑๓๘๙]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    
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อาหารปจฺจเยน      ปจฺจโย      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
อาหารา     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   
อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย    กพฬึกาโร   อาหาโร   อิมสฺส   กายสฺส   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๐]   วิปาโก   ธมโฺม   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ตีณิ    ฯ    ปฏสินฺธิ    กาตพฺพ    ฯ    วิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ   
     [๑๓๙๑]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อินฺทฺริยปจฺจเยน      ปจฺจโย      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
อินฺทฺริยา     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน   
รูปชีวิตินฺทฺรยิ     กฏตฺตารูปาน     อินทฺฺริยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิ ฺาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ กายินทฺฺริย ฯเปฯ   
     [๑๓๙๒]   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมมฺา   
วิปากสฺส     ธมฺมสฺส     อินฺทฺริยปจฺจเยน     ปจฺจโย    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
จกฺขุวิ ฺาณ ฺจ     จกฺขุวิ ฺาณสหคตาน     ขนฺธาน     อินฺทฺรยิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯเปฯ   กายินฺทฺริย ฺจ   กายวิ ฺาณ ฺจ   กายวิ ฺาณสหคตาน   
ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๓]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตีณิ   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   ฌานปจฺจเยน    
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ปจฺจโย  ตีณิ  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
ฌานปจฺจเยน       ปจฺจโย       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
ฌานงฺคา     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน   
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๔]   วิปาโก   ธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตีณิ   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ตีณิ  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
มคฺคปจฺจเยน       ปจฺจโย       เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
มคฺคงฺคา     สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รูปาน   
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๕]   วิปาโก   ธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ   
     [๑๓๙๖]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯเปฯ     เทฺว    ขนฺธา    ทฺวินฺน   
ขนฺธาน สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๗]     วิปาโก     ธมฺโม     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  สหชาต  ปจฺฉาชาต  ฯ  สหชาตา:  วิปากา   
ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   ขนฺธา    
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กฏตฺตรูปาน   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   วิปากา   ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส   
กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๘]   วิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต   ฯ   สหชาตา:   
วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   
วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๓๙๙]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปุเรชาต    ปจฺฉาชาต   ฯ   
สหชาตา:    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   ฯ   
ปุเรชาต:  วตฺถุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาน  ขนฺธาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   อิมสสฺ   กายสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     วิปากสฺส    ธมฺมสสฺ    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย    สหชาต    ปุเรชาต   ฯ   สหชาต:   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุ   
วิปากาน  ขนฺธาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปุเรชาต:  จกขฺายตน   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส  ฯเปฯ     กายายตน     กายวิ ฺาณสฺส     วตฺถ ุ  
วิปากาน  ขนฺธาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุเรชาต:   
วตฺถุ วิปากธมฺมธมฺมาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๔๐๐]   วิปาโก   ธมโฺม   วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปาโก   
เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ฯ  วิปาโก  ธมโฺม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ    สหชาตา:   
วิปากา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน   รปูาน   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   
ขนฺธา   กฏตฺตารูปาน   ฯ   ปจฺฉาชาตา   วิปากา  ขนธฺา  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส   กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก  ธมฺโม  วิปากสฺส   
จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ   
     [๑๔๐๑]    วิปากธมฺมธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
วิปากธมฺมธมฺโม    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   สหชาต   ปจฺฉาชาต   ฯ  สหชาตา:  วิปากธมฺมธมฺมา  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน    รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   
วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   อิมสฺส   กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ วิปากธมฺมธมฺโม วิปากธมฺมธมฺมสฺส จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
จ  ธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  วิปากธมฺมธมฺโม   
เอโก ขนฺโธ ติณฺณ ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฯ   
     [๑๔๐๒]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    
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สหชาต    ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร   อินฺทฺริย   ฯ   สหชาโต:   
เนว    วิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    เอโก    ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน   
ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   เอก�    
มหาภูต  ...  มหาภูตา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    พาหิร    ...    อาหารสมุฏาน    ...   
อุตุสมุฏาน   ...  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ฯ  ปุเรชาต:  อรหา   
จกฺขุ    อนิจฺจโต   ฯเปฯ   โสต   ฯเปฯ   วตฺถ ุ  อนิจฺจโต   ฯเปฯ   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺท  สุณาติ ฯเปฯ   
วตฺถุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาน  ขนฺธาน  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ฯ    ปจฺฉาชาตา:    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา    ขนฺธา   
ปุเรชาตสฺส   อิมสฺส   กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  กพฬึกาโร   
อาหาโร   อิมสฺส   กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริย   
กฏตฺตารูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปุเรชาต   ฯ   
สหชาต:    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วตฺถุ   วิปากาน   ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ  ปเุรชาต:  เสกขฺา  วา  ปุถุชชฺนา วา จกฺขุ อนิจฺจโต ฯเปฯ   
อสฺสาเทนฺติ    ต    อารพฺภ    ราโค   อุปปฺชฺชติ   ฯเปฯ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ  กสุลากุสเล  นริุทฺเธ  วิปาโก  ตทารมฺมณตา  ... โสต ฯเปฯ   
วตฺถุ  ...  วิปาโก  ตทารมฺมณตา  ...  รูปายตน จกฺขุวิ ฺาณสฺส ฯเปฯ    
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โผฏพฺพายตน  กายวิ ฺาณสฺส  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
กายายตน   กายวิ ฺาณสฺส   วตฺถุ   วิปากาน   ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปเุรชาต:  เสกขฺา  วา  ปุถุชชฺนา  วา  จกขฺุ   
อนิจฺจโต   ฯเปฯ  อสฺสาเทนฺติ  ฯเปฯ  โทมนสฺส  อุปปฺชฺชติ  โสต  ...   
วตฺถุ   อนิจฺจโต   ฯเปฯ  โทมนสฺส  อุปปฺชฺชติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ฯเปฯ   
วตฺถุ วิปากธมฺมธมฺมาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๐๓]   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมมฺา   
วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปุเรชาต   ฯ   
สหชาโต:    จกฺขุวิ ฺาณสหคโต    เอโก   ขนฺโธ   จ   จกฺขายตน ฺจ)   
ติณฺณนฺน    ฯเปฯ   กายวิ ฺาณสหคโต   วิปาโก   เอโก   ขนฺโธ   จ   
วตฺถุ   จ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  ปฏิสนธฺิกฺขเณ  วิปาโก  เอโก  ขนฺโธ  จ   
วตฺถุ   จ   ติณฺณนฺน   ฯ   วิปาโก   จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ   
ธมฺมา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย   
สหชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร  อินฺทฺรยิ  ฯ  สหชาตา:  วิปากา  ขนฺธา   
จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน   รปูาน   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วิปากา   
ขนฺธา   จ   มหาภูตา   ฯ   กฏตฺตารูปาน   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปจฺฉาชาตา:   วิปากา   ขนธฺา   จ   กพฬกึาโร  อาหาโร  จ  อิมสฺส   
กายสฺส    ฯ   ปจฺฉาชาตา:   วิปากา   ขนฺธา   จ   รูปชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
กฏตฺตารูปาน ฯ    
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     [๑๔๐๔]   วิปากธมฺมธมฺโม   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
ธมฺมา     วิปากธมฺมธมฺมสฺส     อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย     สหชาต   
ปุเรชาต   ฯ  สหชาโต:  วิปากธมฺมธมฺโม  เอโก  ขนฺโธ  จ  วตฺถ ุ จ   
ติณฺณนฺน    ฯ    วิปากธมฺมธมฺโม   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
ธมฺมา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย   
สหชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร  อินฺทฺรยิ  ฯ  สหชาตา:  วิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา   จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
วิปากธมฺมธมฺมา   ขนฺธา   จ   กพฬึกาโร   อาหาโร   จ  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา: วิปากธมฺมธมฺมา   
ขนฺธา    จ    รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ   กฏตฺตารูปาน   ฯ   วิปาโก   ธมโฺม   
นตฺถิวิคต อนนฺตรสทิส อวิคต อตฺถิสทิส ฯ   
     [๑๔๐๕]    เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   สหชาเต   เอกาทส  อ ฺม ฺเ   
สตฺต   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    อาเสวเน    เทฺว    กมฺเม   นว   วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   
สตฺต    อินฺทรฺิเย    นว   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   
ตีณิ    วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   
สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๔๐๖]   เหตุปจฺจยา   อธิปติยา   สตฺต  ...  สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ   ป ฺจ  นิสฺสเย  สตฺต  วิปาเก  ตีณิ  อินทฺฺริเย  สตฺต  มคฺเค   
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สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมคณนา   
         คณิตา เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
         อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
     [๑๔๐๗]   วิปาโก   ธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
วิปาโก     ธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   
...     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯ     วิปาโก     ธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ... สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
วิปาโก   ธมโฺม  วิปากสสฺ  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๐๘]   วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ...  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
วิปากธมฺมธมฺโม   วิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วิปากธมฺมธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย   
...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ วิปากธมฺมธมฺโม   
วิปากสฺส   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ  ธมฺมสฺส  กมฺมปจฺจเยน    
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ปจฺจโย ฯ วิปากธมฺมธมฺโม วิปากธมฺมธมฺมสฺส จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๐๙]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย     ...     สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   
อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม วิปากสฺส ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ...   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม วิปากธมฺมธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ...   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๑๐]   วิปาโก   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมฺมา   
วิปากสฺส ธมฺมสฺส สหชาต ปุเรชาต ฯ วิปาโก จ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ     ธมฺมา    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    สหชาต   
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ   
     [๑๔๑๑]   วิปากธมฺมธมฺโม   จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
ธมฺมา    วิปากธมฺมธมฺมสฺส   สหชาต   ปุเรชาต   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   
จ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมฺมา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ   
     [๑๔๑๒]   นเหตุยา   โสฬส   นอารมฺมเณ   โสฬส   นอธิปติยา    
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โสฬส     นอนนฺตเร    โสฬส    นสมนนฺตเร    โสฬส    นสหชาเต   
ทฺวาทส    นอ ฺม ฺเ    ทฺวาทส    นนิสฺสเย   ทวฺาทส   นอุปนิสฺสเย   
โสฬส    นปเุรชาเต    จุททฺส    นปจฺฉาชาเต   โสฬส   นอาเสวเน   
โสฬส    นกมฺเม    ปณฺณรส   นวิปาเก   จุทฺทส   นอาหาเร   โสฬส   
นอินฺทฺริเย   โสฬส   นฌาเน   โสฬส   นมคฺเค   โสฬส   นสมปฺยุตฺเต   
ทฺวาทส    นวิปฺปยุตฺเต    ทส   โนอตฺถยิา   ทส   โนนตฺถิยา   โสฬส   
โนวิคเต โสฬส โนอวิคเต ทส ฯ   
     [๑๔๑๓]    นเหตุปจฺจยานอารมฺมเณ   โสฬส   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   
...   โนวิคเต   ทส   ฯ  ยถา  กุสลตฺติเก  ปจฺจนียคณนา  วิตฺถาริตา   
เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
         ปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๔๑๔]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  สตฺต  ...  นอธิปติยา  สตฺต   
นอนนฺตเร   สตฺต   นสมนนฺตเร   สตฺต   นอ ฺม ฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย   
สตฺต   นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   สตฺต   นอาเสวเน   สตฺต   
นกมฺเม   สตฺต   นวิปาเก  จตฺตาริ  นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต   
นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต   นสมปฺยุตฺเต   ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๔๑๕]   เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ   สตฺต  ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    ...    โนวิคเต    สตฺต    ฯ   ยถา   กุสลตฺติเก    
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อนุโลมปจฺจนียคณนา   วิตฺถาริตา  เอว  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  อสมฺโมหนฺเตน   
เอโส สชฺฌายมคฺโค ฯ   
       อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ   
     [๑๔๑๖]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ นว ... อธิปติยา ทส อนนฺตเร   
สตฺต    สมนนฺตเร    สตฺต   สหชาเต   เอกาทส   อ ฺม ฺเ   สตฺต   
นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
อาเสวเน   เทฺว  กมฺเม  นว  วิปาเก  ตีณิ  อาหาเร  สตฺต  อินฺทฺริเย   
นว   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๔๑๗]   นเหตุปจฺจยา   นอารมฺมณปจฺจยา   อธิปติยา  สตฺต  ฯ   
สงฺขิตฺต  ฯ  ...  อวิคเต  เตรส ฯ ยถา กสุลตฺติเก ปจฺจนียานุโลมคณนา   
วิตฺถาริตา เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ปจฺจนียานุโลม นิฏ ิต ฯ   
          วิปากตฺติก ตติย   
        นฏิ ิต ฯ   
        ___________________    
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          อุปาทินฺนตฺติก ๑   
           ปฏิจฺจวาโร   
     [๑๔๑๘]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ   
ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ปฏสินฺธิกฺขเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
วตฺถุ    วตฺถุ    ปฏิจฺจ    ขนฺธา   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   มหาภูต   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา         
มหาภูเต   ปฏิจฺจ   กฏตฺตารูป   อุปาทารูป  ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิเย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป ฯ อุปาทนิฺนุปาทานิย   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อุปาทินฺนุปาทานิโย    จ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา    อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ๓   
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๑๔๑๙]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
#๑ อิโต ปร เขมจาริตฺเถเรน ธมฺมติโลกาจริเยน ปมวาเร โสธิต ฯ  
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา    อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
มหาภูต   ปฏจฺิจ   ตโย   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป อุปาทารูป ฯ   
     [๑๔๒๐]  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา ฯ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน     รูป    ฯ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   ปฏจฺิจ   ตโย  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    เทฺว    ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    เทวฺ    ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๑๔๒๑]  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย     ขนฺเธ     จ     มหาภูเต    จ    ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๒๒]    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม    
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ปฏิจฺจ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิเย ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๒๓]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ  ...  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ...  ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม ปฏิจฺจ ฯ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ฯ    อารมฺมณปจฺจยา   ตีณิ   
ป ฺหา ฯ   
     [๑๔๒๔]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อธิปติปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ...   
มหาภูเต  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  อุปาทารูป  ฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ตีณิ   ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
อธิปติปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๒๕]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  อนนฺตรปจฺจยา ... สมนนฺตรปจฺจยา ... สหชาตปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิย     เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ...    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ  ...  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป  อุปาทารปู   
อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ...  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป    
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อุปาทารูป     ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ตีณิ    ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
สหชาตปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯเปฯ   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ...  มหาภูเต   
ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รปู  อุปาทารูป  พาหิร  ... อาหารสมุฏาน ...   
อุตุสมุฏาน   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ตีณิ    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย ฯ   
     [๑๔๒๖]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ  ...  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุปาทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย   
ขนฺธา   วตฺถุ   จ   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  วตฺถุ  วตฺถุ  ปฏิจฺจ  ขนฺธา  เอก   
มหาภูต  ปฏิจฺจ  ...  เทฺว  มหาภูเต ปฏิจฺจ เทฺว มหาภูตา อส ฺสตฺตาน   
เอก  มหาภูต  ...  ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  พาหิร  ...   
อาหาร ... อุตุสมุฏาน ... ฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ธมฺม ปฏิจฺจ ฯ   
     [๑๔๒๗]  อุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... นสิฺสยปจฺจยา ฯ นว   
ป ฺหา ฯ ... อุปนิสฺสยปจฺจยา ฯ   
     [๑๔๒๘]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา ฯ ตีณิ ป ฺหา ฯ    
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     [๑๔๒๙]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อาเสวนปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ฯ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  อาเสวนปจฺจยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
เอก ขนฺธ ปฏจฺิจ ฯ   
     [๑๔๓๐]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา ฯ เหตุปจฺจยสทิสา นว ป ฺหา ฯ   
     [๑๔๓๑]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   วิปากปจฺจยา   ตีณิ   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   วิปากปจฺจยา   เอก   
มหาภูต    ปฏิจฺจ    ...    มหาภูตา    ปฏจฺิจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   
อุปาทารูป  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    วิปากปจฺจยา    วิปาก    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
เอก ขนฺธ ปฏจฺิจ ตโย ขนฺธา ฯ นว ป ฺหา ฯ   
     [๑๔๓๒]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     อาหารปจฺจยา     ฯเปฯ     อินทฺฺริยปจฺจยา   
ฌานปจฺจยา  มคฺคปจฺจยา  สมฺปยุตฺตปจฺจยา     วิปฺปยตฺุตปจฺจยา   
อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา ฯ   
       ยถา กุสลตฺติกสฺส ปฏิจฺจวาโร สชฺฌายมคฺเคน   
       วิตฺถาริโต เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
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     [๑๔๓๓]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  ป ฺจ อนนฺตเร   
ตีณิ    สมนนตฺเร   ตีณิ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   
นว   อุปนิสสฺเย   ตีณิ   ปเุรชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม  นว   
วิปาเก   นว   อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค  นว   
สมฺปยุตฺเต    ตีณิ    วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   ตีณิ   
วิคเต  ตีณิ  อวิคเต  นว  ฯ  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ ... อวิคเต   
นว ฯ   
       ยถา กุสลตฺติเก ปฏิจฺจคณนา สชฺฌายมคฺเคน   
       คณิตา เอว คเณตพฺพ ฯ   
        อนุโลม ฯ   
     [๑๔๓๔]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธาฏ   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ    อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   
ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  กฏตฺตา จ   
รูป   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   วตฺถ ุ  วตฺถุ   ปฏิจฺจ   ขนฺธา   เอก  มหาภูต   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   
อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ...   มหาภูเต  ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป   
อุปาทารูป   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา    อเหตุเก    อุปาทินฺนุปาทานิเย    
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ขนฺเธ     ปฏจฺิจ     จิตฺตสมุฏาน     รปู    ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๑๔๓๕]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ    เทฺว    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   อนุปาทินฺนุปาทานิย   
เอก    มหาภูต   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รปู   อุปาทารูป   
พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...  อุตุสมุฏาน  เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ   
มหาภูเต   ปฏิจฺจ   อุปาทารูป   วิจิกิจฺฉาสหคเต  อุทฺธจฺจสหคเต  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๑๔๓๖]    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยา  อเหตุเก   
อุปาทินฺนุปาทานิเย ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๓๗]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา    ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   กฏตฺตารูป   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วตฺถุ   
เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ฯ    
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อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนปุาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
นอารมฺมณปจฺจยา    อุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา    อนุปาทินฺนุปาทานิเย    ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน  รูป  เอก  มหาภูต ปฏิจฺจ พาหิร ... อาหารสมุฏาน ...   
อุตุสมุฏาน    เอก    มหาภูต    ปฏิจฺจ    ฯ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
นอารมฺมณปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป       อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ      อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป     ฯ     อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ     อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิเย ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๓๘]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา   ฯ   ปฏิสนฺธิ   ปริปุณฺณ   ฯ   ตีณิ   
ป ฺหา   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  ฯ  เอกา  ป ฺหา  ฯ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นอธิปติปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย    ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   อธิปติ   ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    
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อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิเย  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ   
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๓๙]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอนนฺตรปจฺจยา   ฯเปฯ   ...   นสมนนฺตรปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปุเรชาตปจฺจยา  นปจฺฉาชาตปจฺจยา   
นอาเสวนปจฺจยา     ฯ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิย     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   นอาเสวนปจฺจยา   วิปาก   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย เอก ขนฺธ ปฏจฺิจ ตโย ขนฺธา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๔๔๐]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยา  เจตนา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน   
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ   
     [๑๔๔๑]  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา    กุสเล    อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา เจตนา ฯ   
     [๑๔๔๒]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นวิปากปจฺจยา    อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   
ปฏิจฺจ   มหาภูเต   ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป  อุปาทารูป  ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นวิปากปจฺจยา  ฯ    
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เอกา  ป ฺหา  ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    นวิปากปจฺจยา    กุสล    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
เอก    ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา    ฯ    ตีณิ   ป ฺหา   ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    นวิปากปจฺจยา    กุสเล   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย ขนฺเธ จ มหาภูเต จ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ   
     [๑๔๔๓]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นอาหารปจฺจยา   อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   
ปฏิจฺจ    ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอาหารปจฺจยา   พาหิร   ...  อุตุสมุฏาน  เอก   
มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๔๔๔]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอินทฺฺริยปจฺจยา   อส ฺสตฺตาน   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฯ   
     [๑๔๔๕]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นอินฺทรฺิยปจฺจยา  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...   
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ   
     [๑๔๔๖]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นฌานปจฺจยา    ป ฺจวิ ฺาณสหคต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ฯ   สงฺขิตฺต  ฯ  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต    
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ปฏิจฺจ    ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา พาหิร ... อาหารสมุฏาน ... อุตุสมุฏาน   
เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ฯ   
     [๑๔๔๗]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นมคฺคปจฺจยา   อเหตุก   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
ขนฺธ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา ฯ ป ฺจ ป ฺหา ฯ   
     [๑๔๔๘]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ นอารมฺมณปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๔๔๙]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    อารุปฺเป   อุปาทินฺนุปาทานิย   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   
ปฏิจฺจ    ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา   อารุปฺเป   อนุปาทินฺนุปาทานิย   
เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...   
อุตุสมุฏาน    เอก    มหาภูต    ปฏิจฺจ    ฯ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นวิปปฺยุตฺตปจฺจยา   
อารุปฺเป  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ   
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๕๐]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   โนนตฺถิปจฺจยา   ...   โนวิคตปจฺจยา   ฯ   ยถา    
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กุสลตฺติเก ปจฺจนียวาโร วิตฺถาริโต เอว วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ   
     [๑๔๕๑]   นเหตุยา   ป ฺจ   นอารมฺมเณ   ฉ   นอธิปติยา   ฉ   
นอนนฺตเร   ฉ   นสมนนฺตเร   ฉ   นอ ฺม ฺเ   ฉ   นอุปนิสสฺเย  ฉ   
นปุเรชาเต   สตฺต  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม  เทฺว   
นวิปาเก   ฉ   นอาหาเร   เทฺว   นอินฺทรฺเิย   เทฺว   นฌาเน  เทฺว   
นมคฺเค   ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต   ฉ   นวิปปฺยุตฺเต   ตีณิ   โนนตฺถิยา  ฉ   
โนวิคเต   ฉ   ฯ  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  จตฺตาริ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
... โนวิคเต จตฺตาริ ฯ ยถา กุสลตฺติเก คณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
        ปจฺจนีย ฯ   
     [๑๔๕๒]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... โนวิคเต   
ฉ ฯ ยถา กุสลตฺติเก อนุโลมปจฺจนียคณนา เอว คเณตพฺพา ฯ   
          อนุโลมปจฺจนีย ฯ   
     [๑๔๕๓]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต   
ป ฺจ ฯ ยถา กุสลตฺติเก ปจฺจนียานุโลมคณนา เอว คเณตพฺพา ฯ   
          ปจฺจนียานุโลม ฯ   
           ปฏิจฺจวาโร ฯ   
           สหชาตวาโร   
     [๑๔๕๔]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ  สหชาโต  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป สทิโส ฯ   
          สหชาตวาโร ฯ    
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           ปจฺจยวาโร   
     [๑๔๕๕]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา    อุปาทินฺนุปาทานิย    เอก   ขนฺธ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   ปฏสินฺธิกฺขเณ   ขนฺเธ   ปจฺจยา  วตฺถุ  วตฺถุ   
ปจฺจยา   ขนฺธา   เอก   มหาภูต   ปจฺจยา  ตโย  มหาภูตา  มหาภูเต   
ปจฺจยา   กฏตฺตารูป   อุปาทารูป   วตฺถุ   ปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา    ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   ปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน   รูป   วตฺถุ   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา  ฯ   
อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา    วตฺถุ    ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา    ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
จ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   ฯ   เอกา   ป ฺหา  ฯ  อนปุาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  ฯ   
ตีณิ     ป ฺหา    ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม     ปจฺจยา     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา     อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    เอก    ขนฺธ ฺจ    
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วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว    ขนฺธา    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน   
รูป    ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน     
รูป    อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๕๖]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   
ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิย     เอก     ขนฺธ     ปจฺจยา     ตโย     ขนฺธา   
เทฺว    ขนฺเธ    ปจฺจยา    เทฺว   ขนฺธา   วตฺถุ   ปจฺจยา   ขนฺธา   
จกฺขายตน    ปจฺจยา    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ    กายายตน   ปจฺจยา   
กายวิ ฺาณ  วตฺถุ  ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิยา ขนฺธา ฯ อุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา    วตฺถุ    ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   ฯ   
อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา    วตฺถุ   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    
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ขนฺธา   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     อารมฺมณปจฺจยา    อนุปาทินฺนุปาทานิย    เอก   
ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย  ขนธฺา  เทฺว  ขนฺเธ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม     ปจฺจยา     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    เอก   
ขนฺธ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๕๗]    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   
ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   อารมฺมณปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา   
เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว  ขนฺธา  ฯ อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ ฺจ   
วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๕๘]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อธิปติปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อธิปติปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   ขนฺธา   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  อธิปติปจฺจยา  ฯ  เอกา ป ฺหา ฯ    
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อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม ปจฺจยา ฯ ติสฺโส ป ฺหา ฯ อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม    ปจฺจยา   ...   อธิปติปจฺจยา   ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ      อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ      ธมฺม   
ปจฺจยา  ...  อธิปติปจฺจยา  ฯ อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
อธิปติปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๕๙]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     อนนฺตรปจฺจยา     ฯ     จตุวีสติ    ปจฺจยา   
วิตฺถาเรตพฺพา ฯ ... อวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๑๔๖๐]   เหตุยา   เอกาทส   อารมฺมเณ  สตฺต  อธิปติยา  นว   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   สหชาเต   เอกาทส  อ ฺม ฺเ   
สตฺต  นิสฺสเย  เอกาทส  อุปนิสฺสเย  สตฺต  ปุเรชาเต  สตฺต  อาเสวเน   
ฉ   กมฺเม  เอกาทส  วิปาเก  เอกาทส  อาหาเร  เอกาทส  อินฺทฺริเย   
เอกาทส    ฌาเน   เอกาทส   มคฺเค   เอกาทส   สมฺปยุตฺเต   สตฺต   
วิปฺปยุตฺเต   เอกาทส   อตฺถิยา  เอกาทส  นตฺถิยา  สตฺต  วิคเต  สตฺต   
อวิคเต เอกาทส ฯ   
     [๑๔๖๑]  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  สตฺต ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต   
เอกาทส ฯ ยถา กุสลตฺติเก คณนา เอว คเณตพฺพา ฯ   
        อนุโลม ฯ    
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     [๑๔๖๒]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
ขนฺธ  ปจฺจยา  ...  อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ ... อส ฺสตฺตาน เอก มหาภูต   
...  จกฺขายตน  ปจฺจยา  จกฺขุวิ ฺาณ  กายายตน  ปจฺจยา  กายวิ ฺาณ   
วตฺถุ     ปจฺจยา     อเหตุกา     อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    ฯ   
อุปาทินฺนุปาทานิย     ธมมฺ    ปจฺจยา    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุเก  อุปาทินฺนุปาทานิเย  ขนฺเธ  ปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน    รูป   วตฺถุ   ปจฺจยา   อเหตุกา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา   วตฺถุ   ปจฺจยา   วิจิกิจฺฉาสหคโต   อุทฺธจฺจสหคโต   โมโห  ฯ   
อุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม     ปจฺจยา     อุปาทินฺนุปาทานิโย     จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   
อุป   ทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
ขนฺธ  ปจฺจยา  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯเปฯ  พาหิร  ...   
อาหารสมุฏาน   ...   อุตุสมุฏาน  ...  เอก  มหาภูต  ฯเปฯ  รูป   
วิจิกิจฺฉาสหคเต    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ   ปจฺจยา   วิจิกิจฺฉาสหคโต   
อุทฺธจฺจสหคโต   โมโห   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  นเหตุปจฺจยา   
อเหตุเก  อุปาทินฺนุปาทานิเย  ขนฺเธ  จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฏาน    
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รูป     อเหตุก     อนุปาทินฺนุปาทานิย    เอก    ขนฺธ ฺจ    วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทวฺ   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว   
ขนฺธา   วิจิกิจฺฉาสหคเต   อุทฺธจฺจสหคเต   ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา   
วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๑๔๖๓]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ... นอธิปติปจฺจยา   
อุปาทินฺนุปาทานิย    เอก    ขนฺธ    ปจฺจยา    ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
นอธิปติปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน  รูป   
วตฺถุ    ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม  ปจฺจยา     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
นอธิปติปจฺจยา    วตฺถุ   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   อธิปติ   ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
จ  ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     นอธิปติปจฺจยา     อุปาทินฺนุปาทานิย   
เอก   ขนฺธ   ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป  ฯเปฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปจฺจยา    ฯ    เอกา    ป ฺหา    ฯ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นอธิปติปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   ขนฺเธ   ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อธิปติ ฯ   
     [๑๔๖๔]    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม    
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ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นอธิปติปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย  ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
อธิปติ   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
นอธิปติปจฺจยา   อุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปจฺจยา   
จิตฺตสมุฏาน    รูป    อนุปาทินฺนุปาทานิย    เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   
ปจฺจยา   ตโย   ขนฺธา   เทวฺ   ขนฺเธ   จ   วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  เทฺว   
ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๖๕]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     นอนนฺตรปจฺจยา     ...    นสมนนฺตรปจฺจยา   
นอ ฺม ฺปจฺจยา      นอุปนิสฺสยปจฺจยา     นปุเรชาตปจฺจยา   
นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา ฯ   
     [๑๔๖๖]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา   วตฺถุ   ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
เจตนา   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     นกมฺมปจฺจยา     วตฺถุ     ปจฺจยา    กุสลา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   เจตนา   ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นกมฺมปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิเย   
ขนฺเธ    ปจฺจยา    อนุปาทินฺนุปาทานิยา    เจตนา    พาหิร    ...   
อาหารสมุฏาน    ...   อุตุสมุฏาน   เอก   มหาภูต   ปจฺจยา   ฯ  อนุปาทินฺน  
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อนุปาทานิย  ธมฺม     ปจฺจยา     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา    กุสเล    อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย    ขนฺเธ   
ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    เจตนา   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ     ธมฺม     ปจฺจยา    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา    กุสเล    อนุปาทินฺนอนุปาทานิเย   
ขนฺเธ  จ  วตฺถุ ฺจ  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  กุสลา  เจตนา  ฯ   
อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นกมฺมปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิเย   
ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา เจตนา ฯ   
     [๑๔๖๗]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นวิปากปจฺจยา    อส ฺสตฺตาน   เอก   มหาภูต   
ปจฺจยา   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นวิปากปจฺจยา   วตฺถุ  ปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นวิปากปจฺจยา   วตฺถุ  ปจฺจยา   
กุสลา     อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา    ฯ    อนปาทินฺนุปาทานิย   
ปจฺจยา   ...  เอกา  ป ฺหา  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม  ปจฺจยา   
ตีณิ     ฯ     อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม    
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ปจฺจยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  นวิปากปจฺจยา  ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   
ปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นวิปากปจฺจยา   ฯ   
สงฺขิตฺต     ฯ    อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม   
ปจฺจยา    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    นวิปากปจฺจยา   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ ฺจ   วตฺถุ ฺจ   ปจฺจยา   ตโย  ขนฺธา   
เทฺว ขนฺเธ จ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๖๘]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นอาหารปจฺจยา  ...  นอินฺทฺริยปจฺจยา  นฌานปจฺจยา   
นมคฺคปจฺจยา    นสมฺปยตฺุตปจฺจยา    นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โนนตฺถิปจฺจยา   
โนวิคตปจฺจยา ฯ   
     [๑๔๖๙]   นเหตุยา   ป ฺจ   นอารมฺมเณ   ฉ  นอธิปติยา  อฏ   
นอนนฺตเร   ฉ   นสมนนฺตเร   ฉ   นอ ฺม ฺเ   ฉ   นอุปนิสสฺเย  ฉ   
นปุเรชาเต   สตฺต   นปจฺฉาชาเต   เอกาทส   นอาเสวเน   เอกาทส   
นกมฺเม   ฉ   นวิปาเก   ทส   นอาหาเร   เทฺว   นอินทฺฺริเย   เทฺว   
นฌาเน   เทฺว   นมคฺเค   ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต   ฉ   นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา ฉ โนวิคเต ฉ ฯ วิตฺถาเรน คเณตพฺพ ฯ   
     เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     ... โนวิคเต ฉ ฯ วิตฺถาเรน คเณตพฺพ ฯ   
       นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ   
       สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต ป ฺจ ฯ   
          ปจฺจยวาโร ฯ    
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           นิสฺสยวาโร   
     [๑๔๗๐]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   นิสฺสาย  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ  นิสฺสาย   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   นิสฺสาย  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ปจฺจยวาโรป   
นิสฺสยวาโรป สทิโส ฯ   
          นิสฺสยวาโร ฯ   
           สสฏวาโร   
     [๑๔๗๑]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   สสฏโ  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา  อุปาทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ  สสฏา   
ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   สสฏโ   เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ   
สสฏา   เทวฺ   ขนฺธา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   อุปาทินฺนุปาทานิย  เอก  ขนฺธ   
สสฏา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   สสฏา   เทวฺ   ขนฺธา  ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  สสฏโ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   สสฏา  ตโย  ขนฺธา   
เทฺว   ขนฺเธ   สสฏา   เทวฺ  ขนฺธา  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม   
สสฏโ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   เอก  ขนฺธ  สสฏา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
สสฏา เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๔๗๒]  เหตุยา  ตีณิ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  อธิปติยา เทฺว อาเสวเน   
เทฺว วิปาเก เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ อวิคเต ตีณิ ฯ    
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    ยถา กุสลตฺติเก คณนา เอว คเณตพฺพา ฯ   
        อนุโลม ฯ   
     [๑๔๗๓]   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   สสฏโ  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นเหตุปจฺจยา   อเหตุก   อุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   
ขนฺธ   สสฏา   ตโย   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ  สสฏา  เทฺว  ขนฺธา   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ    ...   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   สสฏโ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา    อเหตุก   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก   ขนฺธ   สสฏา  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
สสฏา    เทฺว    ขนฺธา    วิจิกิจฺฉาสหคเต   อุทฺธจฺจสหคเต   ขนฺเธ   
สสฏโ วิจิกจฺิฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
       นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา ตีณิ   
       นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
        ปจฺจนีย ฯ   
     [๑๔๗๔]  เหตุปจฺจยา  นอธิปติยา  ตีณิ  ...  นวิปปฺยุตฺเต  ตีณิ ฯ   
นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ ... อวิคเต เทฺว ฯ   
          สสฏวาโร ฯ   
          สมฺปยตฺุตวาโร   
     [๑๔๗๕]   อุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  สมฺปยุตฺโต  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   ฯ   เหตุยา   ตีณิ   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ    
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... อวิคเต ตีณิ ฯ สสฏวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป สทิโส ฯ   
         สมฺปยตฺุตวาโร ฯ   
           ป ฺหาวาโร   
     [๑๔๗๖]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย     อุปาทินฺนุปาทานิยา     เหตู   
สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๗๗]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  อุปาทินฺนุปาทานิยา  เหตู จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๗๘]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๗๙]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย     อนุปาทินฺนุปาทานิยา    เหตู   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๐]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    เหตู    
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สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๑]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    เหตู   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๒]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   เหตู  สมฺปยตฺุตกาน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๓]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  เสกฺขา  วา  ปถุุชชฺนา  วา  จกฺขุ  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
ราโค   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชชฺติ  กุสลากสุเล  นริุทฺเธ  วิปาโก   
ตทารมฺมณตา  อุปฺปชฺชติ โสต ... ฆาน ชิวฺห กาย ... อุปาทินฺนุปาทานิเย   
รูเป   ...   คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  วตฺถุ  ...  อุปาทินฺนุปาทานิเย   
ขนฺเธ   อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ  อสฺสาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ   
ต    อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชชฺติ   กุสลากสุเล   
นิรุทฺเธ   วิปาโก   ตทารมฺมณตา  อุปฺปชฺชติ  อุปาทินฺนุปาทานิย  รูปายตน   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิย   คนฺธายตน   ...   รสายตน  ...   
โผฏพฺพายตน กายวิ ฺาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๔]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
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ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    จกฺขุ    อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   
อนตฺตโต    วิปสฺสติ    อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค   
อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  ...   
อุปาทินฺนุปาทานิเย   รูเป   ...  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  วตฺถุ  ...   
อุปาทินฺนุปาทานิเย  ขนฺเธ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อสฺสาเทติ   
อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา     อุปาทินฺนุปาทานิย     รูป     ปสฺสติ     เจโตปริยาเณน   
อุปาทินฺนุปาทานิยจิตฺตสมงฺคิสฺส     จิตฺต    ชานาติ    อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา    อิทฺธวิิธาณสฺส    เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๕]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ทาน   ทตฺวา  สีล  สมาทิยตฺิวา   
อุโปสถกมฺม   กตฺวา   ต   ปจฺจเวกฺขติ   ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ปจฺจเวกฺขติ   
ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   ปจฺจเวกฺขติ  อริยา  โคตฺรภุ  ปจฺจเวกฺขนฺติ   
โวทาน    ปจฺจเวกฺขนฺติ    อริยา    ปหีเน    กิเลเส   ปจฺจเวกฺขนฺติ   
วิกฺขมฺภิเต  กิเลเส  ปจฺจเวกฺขนฺติ  ปุพฺเพ  สมุทาจิณฺเณ  กิเลเส  ชานนฺติ   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  ...  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ...   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ   
อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปปฺชฺชติ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา  อนุปาทินฺนุปาทานิย  รูป  ปสฺสนฺติ  ทิพฺพาย    
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โสตธาตุยา  สทฺท  สุณนฺติ เจโตปริยาเณน อนุปาทินฺนุปาทานิยจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต   ชานนฺติ   อากาสาน ฺจายตน   วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   อากิ ฺจ ฺายตน   เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส        
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา    อิทฺธวิิธาณสฺส    เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติานสฺส๚   
ยถากมฺมูปคาณสฺส    อนาคตสาณสฺส       อาวชฺชนาย   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๖]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   เสกฺขา   วา   ปุถุชชฺนา   วา   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  ...  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ...   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย   ขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ   
อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปปฺชฺชติ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ    กุสลากุสเล   นิรุทฺเธ   วิปาโก   ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชติ   
อากาสาน ฺจายตนกุสล     วิ ฺาณ ฺจายตนวิปากสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย   อากิ ฺจ ฺายตนกุสล   เนวส ฺานาส ฺายตนวิปากสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย อนุปาทินฺนุปาทานิย   
รูปายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  โผฏพฺพายตน  กายวิ ฺาณสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๗]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    นิพฺพาน    มคฺคสฺส   ผลสฺส    
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๘]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    อริยา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา   
มคฺค    ปจฺจเวกฺขนฺติ    ผล    ปจฺจเวกฺขนฺติ   นิพฺพาน   ปจฺจเวกฺขนฺติ   
นิพฺพาน    โคตฺรภุสฺส    โวทานสฺส    อาวชฺชนาย    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อรยิา   เจโตปรยิาเณน   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต     ชานนฺติ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา     ขนฺธา   
เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   อนาคตสาณสฺส   
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๘๙]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    อารมฺมณาธิปติ:    จกฺขุ   ครุ    
กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ  ต  ครุ   กตฺวา  ราโค  อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ   
อุปฺปชฺชติ  โสต  ...  ฆาน ชิวฺห กาย ... อุปาทินฺนุปาทานิเย รูเป ...   
คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  วตฺถุ  ... อุปาทินฺนุปาทานิเย ขนฺเธ ครุ  กตฺวา   
อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ   ต   ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมโฺม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:   ทาน   ทตฺวา   สีล  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา   
ต  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ   
ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   ครุ   กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  เสกฺขา  โคตฺรภุ    
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ครุ     กตฺวา    ปจฺจเวกฺขนฺติ   โวทาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  ...  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ...   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย  ขนฺเธ  ครุ   กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ  กตฺวา   
ราโค  อุปฺปชชฺติ  ทฏิ ิ อุปปฺชฺชติ ฯ สหชาตาธิปติ: อนุปาทินฺนุปาทานิยาธิปติ   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๐]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ  ฯ  อารมฺมณาธิปติ:  นิพฺพาน  มคฺคสฺส ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   สหชาตาธิปติ:  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาธิปติ   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๑]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:    อริยา    มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ครุ    กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ผล   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ  นิพฺพาน  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   นิพฺพาน   โคตฺรภุสฺส  โวทานสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย   
สหชาตาธิปติ:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาธิปติ    จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๒]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   จ   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน    
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ปจฺจโย    สหชาตาธิปติ:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาธิปติ    สมปฺยุตฺตกาน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๓]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา  ปุริมา  อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปจฺฉิมาน     ปจฺฉิมาน     อุปาทินฺนุปาทานิยาน     ขนธฺาน   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  ป ฺจวิ ฺาณ  วิปากมโนธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปากมโนธาตุ    วิปากมโนวิ ฺาณธาตุยา   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๔]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย     ภวงฺค     อาวชฺชนาย   
วิปากมโนวิ ฺาณธาตุกิริยา มโนวิ ฺาณธาตุยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๕]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปุริมา  ปุริมา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปจฺฉิมาน     ปจฺฉิมาน     อนุปาทินฺนุปาทานิยาน    ขนฺธาน   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส   อนุโลม   โวทานสฺส   
อาวชฺชนา อนุปาทินฺนุปาทานิยาน ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๖]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย     อาวชฺชนา     ป ฺจนฺน   
วิ ฺาณาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๔๙๗]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    โคตฺรภุ    มคฺคสฺส   โวทาน   
มคฺคสฺส  อนุโลม  ผลสมาปตฺติยา     นิโรธา     วุฏหนฺตสฺส   
เนวส ฺานาส ฺายตน ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๘]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุรมิา  ปุริมา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา    ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  มคฺโค  ผลสฺส   
ผล ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๔๙๙]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสสฺ   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ผล   วุฏานสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ฯ     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อนนฺตรปจฺจยสทิส ฯ   
     [๑๕๐๐]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   อุปาทินฺนุปาทานิโย  เอโก  ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   
ขนฺธาน   ปฏสินฺธิกฺขเณ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ   รูปาน  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา   
ทฺวินฺน   ขนธฺาน   กฏตฺตา   จ  รูปาน  ขนฺธา  วตฺถุสฺส  วตฺถ ุ ขนฺธาน   
เอก    มหาภูต    ติณฺณนฺน    มหาภูตาน   ตโย   มหาภูตา   เอกสฺส    
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มหาภูตสฺส   เทฺว  มหาภูตา  ทฺวินฺน  มหาภูตาน  มหาภูตา  กฏตฺตารูปาน   
อุปาทารูปาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   อส ฺสตฺตาน   
เอก มหาภูต ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๕๐๑]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๒]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทวฺ   ขนฺธา   ทวิฺนฺน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๓]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     สชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย     เทวฺ    ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิย   เอก  มหาภูต   
มหาภูตา   จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  พาหิร  ...  อาหารสมุฏาน  ...   
อุตุสมุฏาน   เอก   มหาภูต   มหาภูตา  อุปาทารูปาน  สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๔]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺน อนุปาทานิยสฺส    
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ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนปุาทินฺนอนุปาทานิโย   
เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   เทฺว   ขนฺธา   ทวิฺนฺน   ขนฺธาน   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๕]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๖]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   จ   ธมมฺสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน     สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     เทฺว     ขนฺธา    ทฺวินฺน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๗]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๘]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   จ   มหาภูตา  จ  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๐๙]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
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ธมฺมสฺส    อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิโย    เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทวฺ  ขนฺธา   
ทฺวินฺน    ขนฺธาน   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน    ขนฺธาน   วตฺถุสฺส   จ   ขนฺธา   วตฺถุสสฺ   วตฺถุ   ขนฺธาน   
เอก   มหาภูต  ติณฺณนฺน  มหาภูตาน  เทฺว  มหาภูตา  ทฺวินฺน  มหาภูตาน   
อส ฺสตฺตาน เอก มหาภูต ฯ   
     [๑๕๑๐]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   
ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เอก    มหาภูต    พาหิร   ...   อาหารสมุฏาน   ...   
อุตุสมุฏาน เอก มหาภูต ฯ   
     [๑๕๑๑]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน ฯ   
     [๑๕๑๒]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   นสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก  ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    นสิฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    สงฺขิตฺต   ฯ   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ     เอก    มหาภูต    อส ฺสตฺตาน    เอก    มหาภูต   
จกฺขายตน     จกฺขุวิ ฺาณสฺส     กายายตน    กายวิ ฺาณสฺส    วตฺถุ   
อุปาทินฺนุปาทานิยาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๕๑๓]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     นสิฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  นิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     วตฺถ ุ  
อนุปาทินฺนุปาทานิยาน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๑๔]    อุปาทินฺนุปาทานโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    นสิฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    วตฺถุ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๑๕]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน    นิสสฺยปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทวิฺนฺน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๑๖]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส เอกา ป ฺหา ฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ธมฺโม ตีณิ ฯ   
     [๑๕๑๗]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  จ ธมฺมา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     ธมฺมสฺส    นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เอโก   ขนฺโธ  จ  วตฺถุ  จ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน   
นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา  จ  วตฺถุ  จ  ทวิฺนฺน  ขนฺธาน   
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๑๘]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ    
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ธมฺมา    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    นิสสฺยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ขนฺธา  จ  มหาภูตา  จ  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน   
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๑๙]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    จ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    นิสสฺยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา  จ  มหาภูตา  จ  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
นิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   ขนฺโธ   จ   
วตฺถุ   จ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  จ   
วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๐]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย  ฯ  ปกตูปนิสฺสโย:  กายิก  สุข  กายกิสฺส  สุขสฺส กายิกสฺส   
ทุกฺขสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กายิก   ทุกขฺ  กายิกสฺส  สุขสฺส   
กายิกสฺส   ทกฺุขสฺส   อุตุ   กายิกสฺส  สขุสฺส  กายิกสฺส  ทุกฺขสฺส  โภชน   
กายิกสฺส  สขุสฺส  กายิกสฺส  ทุกฺขสฺส  กายิก  สุข  ... กายิก ทุกขฺ ...   
อุตุ  ...  โภชน  กายิกสฺส  สุขสฺส  กายกิสฺส  ทุกฺขสสฺ อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๑]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย     ฯ     ปกตูปนิสฺสโย:    กายิก    สุข    อุปนิสฺสาย    
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ทาน   เทติ   สีล   สมาทิยติ   อุโปสถกมฺม   กโรติ  ฌาน  อุปฺปาเทติ   
วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   อภิ ฺ   อุปฺปาเทติ   สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  ปาณ   
หนติ  สงฺฆ  ภินฺทติ  กายิก  ทุกฺข  ...  อุตุ ... โภชน อุปนิสฺสาย ทาน   
เทติ  สงฺฆ  ภินฺทติ  กายิก  สุข  ...  กายิก  ทุกฺข  อุตุ  ...  โภชน   
อนุปาทินฺนุปาทานิยาย  สทฺธาย  สีลสสฺ  สุตสฺส  จาคสฺส  ป ฺาย  ราคสฺส   
โทสสฺส    โมหสฺส    มานสฺส   ทิฏ ิยา   ปตฺถนาย   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๒]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   ปกตูปนสิฺสโย:   กายิก   
สุข   อุปนิสสฺาย   มคฺค   อุปฺปาเทติ   ผลสมาปตฺตึ   สมาปชชฺติ  กายิก   
ทุกฺข  ...  อุตุ  ...  โภชน  อุปนิสฺสาย  มคฺค  อุปฺปาเทติ ผลสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชติ  ฯ  กายิก  สุข ... กายิก ทุกฺข ... อุตุ ... โภชน มคฺคสฺส   
ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๓]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   อนุปาทินฺนุปาทานิย   
สทฺธ   อุปนิสฺสาย   ทาน   เทติ   สีล   สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม  กโรติ   
ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   อภิ ฺ  อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ   
อุปฺปาเทติ   ปาณ   หนติ   สงฺฆ  ภินฺทติ  มาน  ชปฺเปติ  ทิฏ ึ  คณฺหาติ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   สีล   ...   สุต   จาค  ป ฺ  ราค  โทส  โมห    
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มาน  ทิฏ ึ  ปตฺถน  อุตุ  โภชน  ...  เสนาสน  อุปนิสฺสาย  ทาน เทติ   
สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   ปาณ  หนติ  สงฺฆ  ภินฺทติ  มาน  ชปฺเปติ  ทฏิ ึ   
คณฺหาติ   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   สทธฺา   ...  สีล  สุต  จาโค  ป ฺา   
ราโค  โทโส  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  ปตฺถนา  อุตุ  โภชน ... เสนาสน   
อนุปาทินฺนุปาทานิยาย   สทฺธาย   ...  สลีสฺส  สุตสฺส  จาคสฺส  ป ฺาย   
ราคสฺส    โทสสฺส    โมหสฺส    มานสฺส   ทิฏ ิยา   ...   ปตฺถนาย   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปมสฺส    ฌานสฺส   ปรกิมฺม   ปมสฺส   
ฌานสฺส   เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   ปริกมฺม   เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   
 
ปม    ฌาน    ทุติยสฺส    อากิ ฺจ ฺายตน   เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   
ปาณาติปาโต ปาณาติปาตสฺส นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ   
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา ฯ   
     [๑๕๒๔]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อนนฺตรูปนสิฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:    อนุปาทินฺนุปาทานิย   สทฺธ   อุปนิสฺสาย        
อตฺตาน    อาตาเปติ    ปรติาเปติ    ปรยิิฏ ิมูลก   ทกฺุข   ปจฺจนุโภติ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย  สีล  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ... เสนาสน อุปนิสฺสาย   
อตฺตาน    อาตาเปติ    ปรติาเปติ    ปรยิิฏ ิมูลก   ทกฺุข   ปจฺจนุโภติ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยา  สทฺธา  ...  ฯ สงฺขิตฺต ฯ เสนาสน กายิกสฺส สุขสฺส   
กายิกสฺส    ทกฺุขสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสลากุสล   กมฺม   
วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๕๒๕]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อนนฺตรูปนสิฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:   ปมสฺส  มคฺคสฺส  ปรกิมฺม  ปมสฺส   
มคฺคสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ทุติยสฺส   มคฺคสฺส   ตติยสฺส   
มคฺคสฺส     จตุตฺถสฺส     มคฺคสฺส     ปรกิมฺม    จตุตฺถสฺส    มคฺคสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๖]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณูปนิสฺสโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   ปโม   มคฺโค   
ทุติยสฺส   มคฺคสฺส   อุปนสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  ทติุโย  มคฺโค  ตติยสฺส   
ตติโย     มคฺโค     จตุตฺถสฺส    มคฺคสฺส    มคฺโค    ผลสมาปตฺติยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๗]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อนนฺตรูปนสิฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:     ผลสมาปตฺติ     กายิกสฺส     สุขสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๘]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  อารมฺมณูปนิสฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:   อริยา  มคฺค  อุปนิสฺสาย  อนุปฺปนฺน   
สมาปตฺตึ    อุปฺปาเทนฺติ   อุปฺปนฺน   สมาปตฺตึ   สมาปชฺชนฺติ   สงฺขาเร    
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อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ  มคฺโค  อริยาน  อตฺถปฏิสมฺภิทาย   
ธมฺมปฏิสมฺภิทาย      นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย     ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   
านาานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๒๙]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อารมฺมณปุเรชาต  วตฺถุปุเรชาต  ฯ   
อารมฺมณปุเรชาต:   เสกฺขา   วา   ปุถชุชฺนา   วา   จกฺขุ   อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
ราโค   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชชฺติ  กุสลากสุเล  นริุทฺเธ  วิปาโก   
ตทารมฺมณตา  อุปฺปชฺชติ  โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห กาย อุปาทินฺนุปาทานิเย   
รูเป  ...  ...  คนฺเธ  ... รเส ... โผฏพฺเพ ... วตฺถุ อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ  อสฺสาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ  ต  อารพฺภ ราโค   
อุปฺปชฺชติ    โทมนสฺส    อุปฺปชฺชติ    กุสลากุสเล    นิรุทฺเธ   วิปาโก   
ตทารมฺมณตา   อุปฺปชชฺติ   อุปาทินฺนุปาทานิย   รปูายตน   จกขฺุวิ ฺาณสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิย  คนฺธายตน  ...  ...  รสายตน  ... โผฏพฺพายตน   
กายวิ ฺาณสฺส     ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    วตฺถุปุเรชาต:   
จกฺขายตน     จกฺขุวิ ฺาณสฺส     กายายตน    กายวิ ฺาณสฺส    วตฺถุ   
อุปาทินฺนุปาทานิยาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๐]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อารมฺมณปุเรชาต  วตฺถุปุเรชาต  ฯ   
อารมฺมณปุเรชาต:    จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ    
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อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปปฺชฺชติ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ   โสต   ...   วตฺถุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ   
อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปปฺชฺชติ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   อุปาทินฺนุปาทานิย   รูป   ปสฺสนติฺ   ฯ   
วตฺถุปุเรชาต:   วตฺถุ   อนุปาทินฺนุปาทานิยาน  ขนฺธาน  ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๑]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    วตฺถุปุเรชาต:   วตฺถ ุ  
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๒]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     ปเุรชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     ฯ    อารมฺมณปุเรชาต:   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  ...  ... สทฺเท ... คนฺเธ ... รเส ...   
โผฏพฺเพ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ อภินนฺทติ ต อารพฺภ ราโค   
อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ทพฺิเพน   จกฺขุนา  อนุปาทินฺนุปาทานิย   
รูป ปสฺสติ ทพฺิพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ ฯ   
     [๑๕๓๓]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อารมฺมณปุเรชาต: อนุปาทินฺนุปาทานิเย   
รูเป  ...  ...  สทฺเท ... คนฺเธ ... รเส ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺติ  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  ต  อารพฺภ  ราโค   
อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  อุปปฺชฺชติ  กุสลากุสเล  นิรุทเฺธ วิปาโก ตทารมฺมณตา    
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อุปฺปชฺชติ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   รูปายตน  จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
โผฏพฺพายตน กายวิ ฺาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๔]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย อารมฺมณปุเรชาต   
วตฺถุปุเรชาต    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    รูปายตน ฺจ   จกฺขายตน ฺจ   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส     ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    สงฺขิตฺต    ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย    โผฏพฺพายตน ฺจ    กายายตน ฺจ   กายวิ ฺาณสฺส   
ปุเรชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนุปาทานิย   รูปายตน ฺจ   วตฺถ ุ  
จ    อุปาทินฺนุปาทานิยาน    ขนฺธาน   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    โผฏพฺพายตน ฺจ    วตฺถ ุ   จ   
อุปาทินฺนุปาทานิยาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๕]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
อารมฺมณปุเรชาต   วตฺถุปุเรชาต   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   รูปายตน ฺจ   
วตฺถุ   จ  อนปุาทินฺนุปาทานิยาน  ขนฺธาน  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    โผฏพฺพายตน ฺจ    วตฺถ ุ   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยาน ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๖]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     กายสฺส    
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ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๗]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา: อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    กายสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๘]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
ปจฺฉาชาตา:     อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๓๙]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย     ฯ     ปจฺฉาชาตา:   
อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๐]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย     ฯ     ปจฺฉาชาตา:   
อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   อิมสสฺ  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๑]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    จ    ธมฺมสฺส    ปจฺฉาชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย    
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ปจฺฉาชาตา:    อนุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๒]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา: อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     กายสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๓]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา: อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๔]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปจฺฉาชาตา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๕]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุริมา  ปุริมา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปจฺฉิมาน     ปจฺฉิมาน     อนุปาทินฺนุปาทานิยาน    ขนฺธาน   
อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส   อนุโลม  โวทานสฺส    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 520 

อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๖]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อาเสวนปจฺจเยน    ปจฺจโย    โคตฺรภุ   มคฺคสฺส   โวทาน   
มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๗]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     กมฺมปจฺจเยน     ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา    เจตนา   
สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน     กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   เจตนา  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย เจตนา วตฺถุสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๘]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     กมฺมปจฺจเยน     ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา    เจตนา   
จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา   เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๔๙]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนุปาทานิยา    เจตนา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๐]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
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ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  นานาขณิกา:  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
เจตนา   วิปากาน   อุปาทนิฺนุปาทานิยาน   ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๑]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาตา    นานาขณิกา    ฯ   
สหชาตา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    นานาขณิกา:   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
กุสลา     เจตนา     วิปากาน    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาน    ขนฺธาน   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๒]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   เจตนา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๓]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  เจตนา  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๔]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   วิปาโก  อุปาทินฺนุปาทานิโย  เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน   
ขนฺธาน  วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปาโก อุปาทินฺนุปาทานิโย    
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เอโก     ขนฺโธ     ติณฺณนฺน     ขนฺธาน    กฏตฺตา    จ    รูปาน   
วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  กฏตฺตา จ รูปาน   
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๕]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   วิปากา  อุปาทินฺนุปาทานิยา  ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๖]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   วิปาโก   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน     วิปากปจฺจเยน     ปจฺจโย     เทฺว     ขนฺธา     ทฺวินฺน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๗]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมฺโม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปาโก   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๘]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปากา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๕๙]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย    
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วิปาโก    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   
ทฺวินฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๐]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา   อาหารา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิยา    อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ   
รูปาน    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬกึาโร   
อาหาโร อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๑]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา   อาหารา   
จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
กพฬึกาโร    อาหาโร   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   กายสฺส   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๒]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   อาหารา  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬกึาโร   
อาหาโร   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ  กายสฺส   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๕๖๓]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   อาหารา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รปูาน   อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  กพฬกึาโร  อาหาโร  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๔]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬึกาโร   
อาหาโร อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๕]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ    อาหารปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย    กพฬึกาโร   อาหาโร   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๖]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนปุาทินฺนอนุปาทานิยา   
อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๗]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   อาหารา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๘]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   จ   ธมมฺสฺส   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย    
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อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  อาหารา  สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๖๙]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ  กพฬึกาโร  อาหาโร   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๐]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ  กพฬึกาโร  อาหาโร   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๑]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส   
อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ   
กพฬึกาโร   อาหาโร   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๒]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา   อินฺทฺริยา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนธฺิกฺขเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิยา    อินทฺฺริยา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ   
รูปาน     อินทฺฺริยปจฺจเยน     ปจฺจโย    จกฺขุนฺทฺริย    จกฺขุวิ ฺาณสฺส    
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กายินฺทฺริย   กายวิ ฺาณสฺส   รูปชีวิตินฺทฺริย  กฏตฺตารูปาน   
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๓]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยา   อินฺทฺริยา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๔]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยา   อินฺทฺริยา  สมฺปยตฺุตกาน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน อินฺทฺรยิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๕]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส      
ธมฺมสฺส    อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   อินฺทฺริยา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รปูาน   อินฺทฺรยิปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๖]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อินทฺฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๗]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   อินฺทฺริยา   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๘]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
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จ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสฺส     อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    อินฺทฺริยา   สมปฺยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๗๙]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    ฌานปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยานิ   ฌานงฺคานิ   
สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน     ฌานปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
อุปาทินฺนุปาทานิยานิ    ฌานงฺคานิ    สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   กฏตฺตา   
จ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๐]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    ฌานปจฺจเยน    ปจฺจโย    อปุาทินฺนุปาทานิยานิ   ฌานงฺคานิ   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๑]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     ฌานปจฺจเยน     ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยานิ   ฌานงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๒]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    ฌานปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิยานิ   ฌานงฺคานิ   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๓]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    
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ธมฺมสฺส   ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยานิ   
ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๔]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยานิ   
ฌานงฺคานิ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๕]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   ฌานปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยานิ  ฌานงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๖]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    มคฺคปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยานิ   มคฺคงฺคานิ   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ   
     [๑๕๘๗]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    มคฺคปจฺจเยน    ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิยานิ   มคฺคงฺคานิ   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๘]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     มคฺคปจฺจเยน     ปจฺจโย   
อุปาทินฺนุปาทานิยานิ   มคฺคงฺคานิ   สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๘๙]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
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ธมฺมสฺส    มคฺคปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุปาทินฺนุปาทานิยานิ   มคฺคงฺคานิ   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   มคฺคปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๐]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   มคฺคปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยานิ   
มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๑]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   มคฺคปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยานิ   
มคฺคงฺคานิ จิตฺตสมุฏานาน รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๒]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   มคฺคปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยานิ  มคฺคงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน     ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๓]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส   
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน     ปจฺจโย    อุปาทินฺนุปาทานิโย    เอโก    ขนโฺธ   
ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา  ทฺวินฺน   
ขนฺธาน ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ   
     [๑๕๙๔]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    สมฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว  ขนฺธา    
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ทฺวินฺน ขนฺธาน ฯ   
     [๑๕๙๕]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  สมปฺยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
เอโก   ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน ฯ   
     [๑๕๙๖]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปุเรชาต    ปจฺฉาชาต   ฯ   
สหชาตา:    ปฏิสนฺธิกฺขเณ   อุปาทินนฺุปาทานิยา   ขนฺธา   กฏตฺตารูปาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน     ปจฺจโย    ขนฺธา    วตฺถุสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   
ปจฺจโย   วตฺถุ   ขนฺธาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  ปุเรชาต:   
จกฺขายตน     จกฺขุวิ ฺาณสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯเปฯ   
กายายตน     กายวิ ฺาณสฺส     วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    วตฺถุ   
อุปาทินฺนุปาทานิยาน     ขนฺธาน     วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   
ปจฺฉาชาตา:     อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๗]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  สหชาต  ปุเรชาต  ปจฺฉาชาต  ฯ   
สหชาตา:    อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน    รปูาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  ปุเรชาต:  วตฺถุ  อนุปาทินฺนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:  อุปาทินฺนุปาทานิยา    
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ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๘]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  วิปปฺยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปุเรชาต: วตฺถุ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๕๙๙]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมโฺม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปจฺฉาชาตา:     อุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๐]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ   
สหชาตา:    อนุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อมิสฺส     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๑]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 532 

     [๑๖๐๒]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปจฺฉาชาตา:    อนุปาทินฺนุปาทานิยา    ขนฺธา    ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๓]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  วิปปฺยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๔]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ   
สหชาตา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๕]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปจฺฉาชาตา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 533 

     [๑๖๐๖]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร   
อินฺทฺริย   ฯ   สหชาโต:   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   เทวฺ   ขนฺธา   ทวิฺนฺน   ขนฺธาน   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   
ขนฺโธ    ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    กฏตฺตา    จ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รปูาน อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ขนฺธา   วตฺถุสฺส   วตฺถ ุ  ขนฺธาน   เอก   มหาภูต   ...   
มหาภูตา     กฏตฺตารูปาน    อุปาทารูปาน    อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย   
อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ...  มหาภูตา  กฏตฺตารูปาน อุปาทารูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปุเรชาต:   เสกฺขา  วา  ปถุุชชฺนา  วา   
จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ  อสสฺาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ   
ต    อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชชฺติ   กุสลากสุเล   
นิรุทฺเธ    วิปาโก    ตทารมฺมณตา    อุปฺปชฺชติ   โสต   ...   ฆาน   
ชิวฺห  กาย  อุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  คนฺเธ  รเส โผฏพฺเพ ... วตฺถุ   
อนิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนตฺตโต   วิปสฺสนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   
ต  อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  กุสลากุสเล  นิรุทฺเธ   
วิปาโก     ตทารมฺมณตา    อุปฺปชฺชติ    อุปาทินฺนุปาทานิย    รูปายตน   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิย   คนฺธายตน   ...   รสายตน  ...   
โผฏพฺพายตน    กายวิ ฺาณสฺส    จกฺขายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   ฯเปฯ    
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กายายตน   กายวิ ฺาณสฺส   วตฺถุ   อุปาทินฺนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  ปจฺฉาชาตา:  อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬึกาโร  อาหาโร   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   กายสฺส   อตฺถปิจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  รูปชวิีตินฺทฺริย   
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๗]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต   ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต   
อาหาร   ฯ   สหชาตา:   อุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา  จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน    อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   ปุเรชาต:   จกฺขุ   อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
ราโค   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย   
อุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ...  วตฺถุ อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   อสฺสาเทนฺติ   อภินนฺทนฺติ   ต  อารพฺภ   
ราโค     อุปปฺชฺชติ     โทมนสฺส     อุปฺปชฺชติ    ทพฺิเพน    จกฺขุนา   
อุปาทินฺนุปาทานิย   รูป   ปสฺสติ   วตฺถ ุ  อนุปาทินฺนุปาทานิยาน  ขนฺธาน   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อุปาทินฺนุปาทานิยา  ขนฺธา   
ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   กายสฺส   อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิโย  กพฬกึาโร     อาหาโร   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๖๐๘]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุเรชาต:  วตฺถุ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๐๙]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมโฺม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  สหชาต   
ปจฺฉาชาต    อาหาร    ฯ    สหชาโต:   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อุปาทินฺนุปาทานิยา  ขนฺธา   
ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ   กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิโย  กพฬึกาโร   
อาหาโร   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ  กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๐]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต   ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต   
อาหาร   ฯ   สหชาโต:   อนุปาทินฺนุปาทานิโย  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   
ขนฺธา    ทฺวินฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รปูาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   เอก  มหาภูต  ติณฺณนฺน  มหาภูตาน  มหาภูตา  จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน     อุปาทารูปาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    พาหิร    ...    
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อาหารสมุฏาน   ...   อุตุสมุฏาน   เอก   มหาภูต   ฯ  ปุเรชาต:   
อนุปาทินฺนุปาทานิเย รูเป ... สทฺเท คนฺเธ รเส ... โผฏพฺเพ อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺติ  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  ต  อารพฺภ  ราโค   
อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ทพฺิเพน   จกฺขุนา  อนุปาทินฺนุปาทานิย   
รูป   ปสฺสติ   ทิพฺพาย   โสตธาตุยา   สทฺท   สุณาติ  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย  กพฬึกาโร   
อาหาโร อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๑]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร  ฯ   
ปุเรชาต:  อนุปาทินฺนุปาทานิเย  รูเป  ...  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  ...   
โผฏพฺเพ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต   
อารพฺภ    ราโค    อุปฺปชชฺติ    โทมนสฺส    อุปฺปชชฺติ    กุสลากสุเล   
นิรุทฺเธ     วิปาโก    ตทารมฺมณตา    อุปฺปชฺชติ    อนุปาทินฺนุปาทานิย   
รูปายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  โผฏพฺพายตน  กายวิ ฺาณสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ขนฺธา   
ปุเรชาตสฺส    อิมสฺส    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     กพฬึกาโร  อาหาโร   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๒]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ    
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อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาต   
อาหาร   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย  กพฬึกาโร  อาหาโร   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๓]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
เอโก     ขนฺโธ     ติณฺณนฺน     ขนฺธาน    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   
เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๔]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๕]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปจฺฉาชาต  ฯ  สหชาตา:   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน  อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส อตฺถปิจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๖]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
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จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   
สหชาต   ปจฺฉาชาต   ฯ   สหชาโต:   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
กายสฺส    อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส   
ปุเรชาตสฺส   อิมสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    เทฺว    ขนฺธา    ทฺวินฺน    ขนฺธาน   ปุเรชาตสฺส   อิมสสฺ   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๗]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ   ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   
สหชาต   ปจฺฉาชาต   ฯ   สหชาโต:   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เอโก   
ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส   ขนฺธสฺส  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน   
อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน   อตฺถปิจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาโต:  อนปุาทินฺนอนุปาทานิโย   
เอโก     ขนฺโธ     ติณฺณนฺน     ขนฺธาน     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ตโย  ขนฺธา   
เอกสฺส  ขนฺธสฺส  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ  กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนธฺาน  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๘]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
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จ    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    จ    ธมมฺสฺส    อตฺถปิจฺจเยน   ปจฺจโย   
ปจฺฉาชาตา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   ปุเรชาตสฺส   อิมสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๑๙]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส        
อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ    สหชาโต:   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตโย   ขนฺธา   เอกสฺส  ขนฺธสฺส  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา   ทฺวินฺน   ขนธฺาน  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๐]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  จ ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   ปจฺฉาชาต   
อินฺทฺริย    ฯ    ปจฺฉาชาตา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   จ   
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๑]  อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  จ ธมฺมา   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต    
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ปุเรชาต   ฯ   สหชาโต:   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เอโก  ขนฺโธ  จ   
วตฺถุ   จ   ติณฺณนฺน   ขนธฺาน  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ตโย  ขนฺธา  จ   
วตฺถุ   จ   เอกสฺส   ขนฺธสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  จt   
วตฺถุ จ ทฺวินฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๒]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา     อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     ธมมฺสฺส    อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปจฺฉาชาต   อาหาร   ฯ   ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ขนฺธา   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย    กพฬึกาโร   อาหาโร   จ   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๓]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   
สหชาต   ปจฺฉาชาต   อาหาร   ฯ   สหชาตา:  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   
ขนฺธา  จ  มหาภูตา  จ  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
ปจฺฉาชาตา:   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   ขนฺธา   จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
กพฬึกาโร   อาหาโร   จ  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๔]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปจฺฉาชาต    อาหาร    ฯ   ปจฺฉาชาตา:   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬึกาโร    
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อาหาโร    จ    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๕]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปเุรชาต   
ปจฺฉาชาต    อาหาร    อินทฺฺริย   ฯ   ปุเรชาต:   อนุปาทินฺนุปาทานิย   
รูปายตน ฺจ   จกฺขายตน ฺจ   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
สงฺขิตฺต    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    โผฏพฺพายตน ฺจ   กายายตน ฺจ   
กายวิ ฺาณสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนุปาทินฺนุปาทานิย   
รูปายตน ฺจ   วตฺถ ุ  จ   อุปาทินฺนุปาทานิยาน  ขนฺธาน  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   โผฏพฺพายตน ฺจ   วตฺถุ   จ   อุปาทินฺนุปาทานิยาน   
ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  ปจฺฉาชาตา:  อุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย    กพฬึกาโร    อาหาโร    จ   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   กายสฺส  อตฺถปิจฺจเยน  ปจฺจโย  อุปาทินฺนุปาทานิโย   
จ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ  กพฬึกาโร  อาหาโร  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:  อนุปาทินฺนุปาทานิยา   
ขนฺธา  จ     รปูชีวิตินฺทฺริย ฺจ     กฏตฺตารูปาน     อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๖]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต   
ปุเรชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร  ฯ  สหชาตา:  อุปาทินฺนุปาทานิยา  ขนฺธา    
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จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน  รปูาน  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปุเรชาต:  อนุปาทินฺนุปาทานิย  รูปายตน ฺจ  วตฺถุ     จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยาน   ขนฺธาน   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   
โผฏพฺพายตน ฺจ     วตฺถุ     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยาน    ขนฺธาน   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:  อุปาทินฺนุปาทานิยา  ขนฺธา  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬึกาโร   อาหาโร   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย     อุปาทินฺนุปาทานิโย     จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   กพฬึกาโร   อาหาโร   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๗]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน     ปจฺจโย     อาหาร:     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   กพฬึกาโร  อาหาโร  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๘]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    จ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    จ    ธมฺมา    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปจฺฉาชาต  อาหาร  อินฺทฺรยิ  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา    ขนฺธา   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬึกาโร   
อาหาโร จ รูปชีวิตินฺทฺริย ฺจ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๒๙]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 543 

ธมฺมสฺส    นตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ...    วิคตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
... อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๖๓๐]    เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   ฉ   อธิปติยา   ป ฺจ   
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   เอกาทส  อุปนิสเย  นว  ปุเรชาเต  สตฺต  ปจฺฉาชาเต   
นว   อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม  อฏ  วิปาเก  ฉ  อาหาเร  ทฺวาทส   
อินฺทฺริเย    สตฺต    ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต    ทส   อตฺถิยา   เตวีส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต เตวีส ฯ   
     [๑๖๓๑]   เหตุปจฺจยา  อธิปติยา  จตฺตาริ  ...  สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ  ตีณิ  นิสฺสเย  สตฺต  วิปาเก  ฉ  อินฺทฺริเย  สตฺต มคฺเค สตฺต   
สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
         สงฺขิตฺต   
       ยถา กุสลตฺติกสฺส คณนา สชฺฌายมคฺเคน   
       คณิตา เอว คเณตพฺพา ฯ   
       กุสลตฺติกสฺส คณนโต อุปาทินฺนตฺติเก คณนา คมฺภีรา   
       สุขุมตรา จ เอว กาตูน อสมฺโมหนฺเตน คเณตพฺพ ฯ   
        อนุโลม ฯ   
     [๑๖๓๒]     อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย    
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...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   

...   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   

... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๓๓]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๓๔]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๓๕]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     จ     ธมฺมสสฺ    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๓๖]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๓๗]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
...   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 545 

     [๑๖๓๘]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๓๙]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    จ    ธมฺมสฺส    ปจฺฉาชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย   
... อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๔๐]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     ...    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๔๑]    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๔๒]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๔๓]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ   
     [๑๖๔๔]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ   
     [๑๖๔๕]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๔๖]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ    
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อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    จ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    จ    ธมฺมสฺส   
สหชาต ปจฺฉาชาต ฯ   
     [๑๖๔๗]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาต อินฺทฺริย ฯ   
     [๑๖๔๘]    อุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส สหชาต ปุเรชาต ฯ   
     [๑๖๔๙]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ   
     [๑๖๕๐]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสสฺ สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ   
     [๑๖๕๑]   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   
ธมฺมา   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
ปจฺฉาชาต อาหาร ฯ   
     [๑๖๕๒]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     ธมฺมสฺส     ปเุรชาต    ปจฺฉาชาต    อาหาร   
อินฺทฺริย ฯ   
     [๑๖๕๓]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     ธมฺมสฺส    สหชาต    ปุเรชาต    ปจฺฉาชาต   
อาหาร ฯ   
     [๑๖๕๔]   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  ธมฺมา    
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อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ ธมฺมสฺส อาหาร ฯ   
     [๑๖๕๕]    อุปาทินฺนุปาทานิโย    จ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    จ    ธมฺมา    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   
ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริย ฯ   
     [๑๖๕๖]   นเหตุยา   จตุวีสติ   นอารมฺมเณ  จตุวีสติ  นอธิปติยา   
จตุวีสติ   นอนนฺตเร   จตุวีสติ   นสมนนฺตเร  จตุวีสติ  นสหชาเต  วีสติ   
นอ ฺม ฺเ   วีสติ   นนิสฺสเย  วีสติ  นอุปนิสฺสเย  เตวีสติ  นปุเรชาเต   
เตวีสติ    นปจฺฉาชาเต    สตฺตรส    นอาเสวเน   จตุวีสติ   นกมเฺม   
จตุวีสติ   นวิปาเก   จตุวีสติ   นอาหาเร   วีสติ   นอินฺทฺริเย  พาวีสติ   
นฌาเน    จตุวีสติ    นมคฺเค    จตุวีสติ    นสมฺปยุตฺเต    วีสติ   น   
วิปฺปยุตฺเต   จุทฺทส   โนอตฺถิยา   นว   โนนตฺถิยา   จตุวีสติ  โนวิคเต   
จตุวีสติ โนอวิคเต นว ฯ   
     [๑๖๕๗]  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  จตุวีส  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ ยถา   
กุสลตฺติเก ปจฺจนียคณนา วิตฺถาริตา เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ปจฺจนีย ฯ   
     [๑๖๕๘]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  สตฺต  ...  นอธิปติยา  สตฺต   
นอนนฺตเร   สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต  นอ ฺม ฺเ  จตฺตาริ  นอุปนิสฺสเย   
สตฺต     นปุเรชาเต    สตฺต    นปจฺฉาชาเต    สตฺต    นอาเสวเน   
สตฺต   นกมฺเม   สตฺต  นวิปาเก  จตฺตาริ  นอาหาเร  สตฺต  นอินฺทฺริเย   
สตฺต   นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  จตฺตาริ  นวิปฺปยุตฺเต    
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ตีณิ  โนนตฺถยิา  สตฺต  โนวิคเต  สตฺต  ฯ  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ     สตฺต     ...     นอธิปติยา     สตฺต    นอนนฺตเร   
สตฺต ฯ   
         สงฺขิตฺต   
       ยถา กุสลตฺติเก อนุโลมปจฺจนียคณนา   
       วิภตฺตา เอว คเณตพฺพา ฯ   
         อนุโลมปจฺจนีย ฯ   
     [๑๖๕๙]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   ฉ  ...  อธิปติยา  ป ฺจ   
อนนฺตเร   สตฺต   สมนนตฺเร   สตฺต   สหชาเต   นว  อ ฺม ฺเ  ตีณิ   
นิสฺสเย   เอกาทส  อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต  สตฺต  ปจฺฉาชาเต  นว   
อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม  อฏ  วิปาเก  ฉ  อาหาเร  ทฺวาทส อินฺทฺริเย   
สตฺต   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   สตฺต  สมปฺยุตฺเต  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ทส   
อตฺถิยา เตวีสติ นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตวีสติ ฯ   
         สงฺขิตฺต   
       ยถา กุสลตฺติเก ปจฺจนียานุโลมคณนา   
       วิภตฺตา เอว คเณตพฺพา ฯ   
        อุปาทินฺนตฺติก จตุตฺถ   
        นฏิ ิต ฯ   
          ______________    
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           สงฺกิลฏิตฺติก   
           ปฏิจฺจวาโร   
     [๑๖๖๐]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ    ตโย   ขนฺธา   เทวฺ   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา     สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิเก     ขนฺเธ    ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน  รูป ฯ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ธมฺม ปฏจฺิจ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  
จ    อสงฺกิฏสงฺกเิลสิโก    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป ฯ   
     [๑๖๖๑]  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา     อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก     เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ     เทฺว     ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป    ปฏิสนฺธิกฺขเณh   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป   
เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว  ขนฺธา  กฏตฺตา  จ  รูป  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ   
วตฺถุ   วตฺถุ   ปฏิจฺจ   ขนฺธา   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา   
มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป กฏตฺตารูป อุปาทารูป ฯ    
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     [๑๖๖๒]  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก  ธมฺม ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิเก  ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน   
รูป   ฯ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
จ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก     เอก     ขนฺธ     ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา   
จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  เทวฺ  ขนฺเธ  ปฏจฺิจ  เทฺว  ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป ฯ   
     [๑๖๖๓]  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฺจ     อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิเก   ขนฺเธ   จ  มหาภูเต  จ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ   
     [๑๖๖๔]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก ฺจ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเก   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
     [๑๖๖๕]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  ตีณิ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  วิปาเก   
ป ฺจ อวิคเต นว ฯ ยถา กสุลตฺติเก วิภตฺต เอว วิภชิตพฺพ ฯ    
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     [๑๖๖๖]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา    วิจิกิจฺฉาสหคเต   อุทฺธจฺจสหคเต   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ   
     [๑๖๖๗]  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา    อเหตุก    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   
เอก     ขนฺธ    ปฏิจฺจ    ตโย    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รูป   
อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เอก  มหาภูต  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
ยถา กุสลตฺติเก วิภตฺต เอว วิภชิตพฺพ ฯ   
   นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ป ฺจ นอธิปติยา ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
      เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
      นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
       สหชาตวาโรป ปจฺจยนิสฺสยสสฏสมฺปยุตฺตวาโรป   
       วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ   
           ป ฺหาวาโร   
     [๑๖๖๘]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา  เหตู  สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๖๙]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา เหตู จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 552 

     [๑๖๗๐]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  สงฺกลิฏิสงฺกิเลสิกสฺส  จ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   เหตู   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ                      
     [๑๖๗๑]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา  เหตู สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน     จิตฺตสมุฏานาน ฺจ     รูปาน     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ    อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา    เหตู   สมปฺยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
กฏตฺตา จ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๗๒]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
เหตู สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๗๓]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา    เหตู   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๗๔]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
จ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส    จ   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา    เหตู   สมฺปยตฺุตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๗๕]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส    
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ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   ราค   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   
ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ  อุปฺปชฺชติ  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ   
อุทฺธจฺจ     อุปฺปชฺชติ     โทมนสฺส    อุปฺปชฺชติ    ทฏิ ึ    อสฺสาเทติ   
วิจิกิจฺฉ   อารพฺภ   อุทฺธจฺจ   อารพฺภ   โทมนสฺส   อารพฺภ   ฯ  ยถา   
กุสลตฺติเก วิภตฺต เอว วิภชิตพฺพ ฯ   
     [๑๖๗๖]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  อริยา  ปหีเน  กิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺติ   
วิกฺขมฺภิเต  กิเลเส  ปจฺจเวกฺขนฺติ     ปุพฺเพ     สมุทาจิณฺเณ   
กิเลเส    ชานนฺติ   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิเก   ขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   
อนตฺตโต   วิปสฺสนฺติ   เจโตปริยาเณน   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต   ชานนฺติ   เสกฺขา   วา   ปุถชฺุชนา   วา   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิเก   
ขนฺเธ     อนิจฺจโต     ทุกขฺโต     อนตฺตโต     วิปสสฺนฺติ    กุสเล   
นิรุทฺเธ    วิปาโก    ตทารมฺมณตา    อุปฺปชฺชติ    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเก   
ขนฺเธ    อสฺสาเทนฺติ    อภินนฺทนฺติ    โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ    อกุสเล   
นิรุทฺเธ    วิปาโก    ตทารมฺมณตา    อุปฺปชฺชติ    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา   เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๗๗]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย     ทาน     ทตฺวา    สลี    
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สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมมฺ   กตฺวา   ต   ปจฺจเวกฺขติ  ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ   
ปจฺจเวกฺขติ   ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   ปจฺจเวกฺขติ  อริยา  โคตฺรภุ   
ปจฺจเวกฺขนฺติ    โวทาน    ปจฺจเวกฺขนฺติ    จกฺขุ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   
อนตฺตโต  วิปสฺสนฺติ  โสต  ...  ฆาน  ชิวฺห  กาย  รเูป  สทฺเท คนฺเธ   
รเส   โผฏพฺเพ   วตฺถุ  ...  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเก  ขนฺเธ  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต    อนตฺตโต    วิปสฺสนฺติ    ทพฺิเพน   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสนฺติ   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺท  สุณนฺติ     เจโตปริยาเณน   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกจิตฺตสมงฺคิสฺส    จิตฺต    ชานนฺติ   อากาสาน ฺจายตน   
วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส   อากิ ฺจ ฺายตน  เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   
 
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   รูปายตน  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ฯเปฯ     โผฏพฺพายตน    กายวิ ฺาณสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา  ขนฺธา  อิทฺธิวิธาณสฺส   
เจโตปริยาณสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ยถากมฺมูปคาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๗๘]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ทาน   ทตฺวา  สีล  สมาทิยตฺิวา   
อุโสถกมฺม    กตฺวา    ต    อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ    ต    อารพฺภ   
ราโค    อุปฺปชฺชติ    ทิฏ ิ   อุปฺปชชฺติ   โทมนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ปุพฺเพ   
สุจิณฺณานิ   อสฺสาเทติ   ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   อสฺสาเทติ   จกฺขุ    
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อสฺสาเทติ  ...  โผฏพฺเพ  ... วตฺถุ ... อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเก ขนฺเธ   
อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ    ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๖๗๙]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    นิพฺพาน    มคฺคสฺส   ผลสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๐]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย    อริยา   มคฺคา   วุฏหิตฺวา   
มคฺค    ปจฺจเวกฺขนฺติ    ผล    ปจฺจเวกฺขนฺติ   นิพฺพาน   ปจฺจเวกฺขนฺติ   
นิพฺพาน    โคตฺรภุสฺส    โวทานสฺส    อาวชฺชนาย    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย    อรยิา   เจโตปรยิาเณน   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกจิตฺตสมงฺคิสฺส   
จิตฺต    ชานนฺติ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา   เจโตปริยาณสฺส   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส     อนาคตสาณสฺส     อาวชฺชนาย   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๑]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกเิลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:   ราค   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ  ต  ครุ    
กตฺวา  ราโค  อุปฺปชฺชติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺติ  ทฏิ ึ  ครุ   กตฺวา  อสฺสาเทติ   
อภินนฺทติ   ต   ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ  อุปฺปชชฺติ  ฯ   
สหชาตาธิปติ:     สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกาธิปติ     สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๒]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  อธปิติปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ สหชาตาธิปติ: สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาธิปติ   
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๓]   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  สงฺกลิฏิสงฺกิเลสิกสฺส  จ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส    จ    ธมฺมสสฺ   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
สหชาตาธิปติ:     สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกาธิปติ     สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๔]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:    ทาน    ทตฺวา    สีล    สมาทิยิตฺวา   อุโปสถกมฺม   
กตฺวา   ต   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ  ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขติ    ฌานา   วุฏหิตฺวา   ฌาน   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   
เสกฺขา   โคตฺรภุ   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ   โวทาน  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ  ฯ  สหชาตาธิปติ:     อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาธิปติ   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รปูาน   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๕]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    อารมฺมณาธิปติ:    ทาน   
ทตฺวา  สีล  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ต  ครุ   กตฺวา อสฺสาเทติ    
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อภินนฺทติ    ต    ครุ    กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ   
ปุพฺเพ    สุจิณฺณานิ    ครุ     กตฺวา    อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ฌานา   
วุฏหิตฺวา   ฌาน  ครุ   กตฺวา  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  จกฺขุ  ครุ   กตฺวา   
อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  โผฏพฺเพ  ...  วตฺถุ  ... อสงฺกลิิฏสงฺกิเลสิเก   
ขนฺเธ   ครุ    กตฺวา   อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต  ครุ   กตฺวา  ราโค   
อุปฺปชฺชติ ทฏิ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๖๘๖]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย    อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ    ฯ    อารมฺมณาธิปติ:    นิพฺพาน    มคฺคสฺส    ผลสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  สหชาตาธิปติ:  อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิกาธิปติ   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๗]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ   
อารมฺมณาธิปติ:    อริยา    มคฺคา   วุฏหิตฺวา   มคฺค   ครุ    กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ   ผล   ครุ    กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺติ  นิพฺพาน  ครุ   กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺติ     นิพฺพาน    โคตฺรภุสฺส    โวทานสฺส    อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ  สหชาตาธิปติ:  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกาธิปติ  จิตฺตสมุฏานาน   
รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๘]  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม     อสงฺกิลิฏ   
อสงฺกิเลสิกสฺส   จ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส  จ  ธมมฺสฺส  อธิปติปจฺจเยน    
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ปจฺจโย   ฯ   สหชาตาธิปติ:   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิกาธิปติ  สมฺปยุตฺตกาน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๘๙]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปุริมา  ปุริมา  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา     ปจฺฉิมาน     ปจฺฉิมาน     สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน    ขนฺธาน   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๐]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา   
วุฏานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๑]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุริมา  ปุริมา  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา    ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย   อนุโลม   โคตฺรภุสฺส   อนุโลม   
โวทานสฺส   อาวชฺชนา  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน  ขนฺธาน  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๒]    อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   อาวชฺชนา   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๓]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย    โคตฺรภุ    มคฺคสฺส   โวทาน    
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มคฺคสฺส  อนุโลม ผลสมาปตฺติยา นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวส ฺานาส ฺายตน   
ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๔]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปุริมา  ปุริมา   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  มคฺโค  ผลสฺส   
ผล ผลสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๕]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  ผล  วุฏานสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๖]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   สมนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯเปฯ   ...   สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ...  อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณูปนิสฺสโย   อนนฺตรปูนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย    ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   ราค   อุปนิสสฺาย   ปาณ   หนติ   
สงฺฆ  ภินฺทติ  โทส  อุปนสิฺสาย  ปาณ  หนติ  สงฺฆ  ภินฺทติ  ราโค  ...   
ปตฺถนา  ราคสฺส  ปตฺถนาย     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย   
ปาณาติปาโต   ปาณาติปาตสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ   
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๗]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส    
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ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อนนฺตรูปนสิฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:  ราค  อุปนิสฺสาย     ทาน     เทติ     สีล   
สมาทิยติ   อุโปสถกมฺม   กโรติ   ฌาน   ...   วิปสฺสน  ...  อภิ ฺ   
อุปฺปาเทติ   สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ   ปตฺถน   อุปนสิฺสาย   ทาน   เทติ   
สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ  ราโค  ...  ปตฺถนา  สทฺธาย  กายิกสฺส  สขุสฺส   
กายิกสฺส    ทกฺุขสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปาณ   หนฺตฺวา   
ตสฺส   ปฏิฆาตตฺถาย   ทาน   เทติ  สีล  สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม  กโรติ   
ฌาน   อุปฺปาเทติ   วิปสฺสน   อุปฺปาเทติ   อภิ ฺ  อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ   
อุปฺปาเทติ    สงฺฆ    ภินฺทตฺิวา    ตสฺส   ปฏิฆาตตฺถาย   ทาน   เทติ   
สีล    สมาทิยติ    อุโปสถกมฺม    กโรติ    อกุสล   กมฺม   วิปากสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๘]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปกตูปนิสฺสโย:  ราค  อุปนิสฺสาย   
มคฺค    อุปฺปาเทติ    ผลสมาปตฺตึ   สมาปชฺชติ   โทส   ...   ปตฺถน   
อุปนิสฺสาย   มคฺค   อุปฺปาเทติ   ผลสมาปตฺตึ   สมาปชฺชติ  ราโค  ...   
ปตฺถนา มคฺคสฺส ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๖๙๙]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อารมฺมณูปนสิฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย     ฯ     ปกตูปนิสฺสโย:    สทฺธ    อุปนิสฺสาย    ทาน   
เทติ   สมาปตฺตึ   อุปฺปาเทติ  สีล  ...  สุต  จาค  ป ฺ  กายิก  สุข    
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กายิก  ทุกฺข  อุตุ  โภชน  ...  เสนาสน อุปนิสฺสาย ทาน เทติ สมาปตฺตึ   
อุปฺปาเทติ    สทฺธา    ...   เสนาสน   สทฺธาย   กายิกสฺส   สุขสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   กุสล   กมมฺ   วิปากสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย     ปมสฺส     ฌานสฺส     ปริกมฺม     ปมสฺส     ฌานสฺส   
อากิ ฺจ ฺายตน เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส ฯ   
     [๑๗๐๐]    อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย     ฯ     ปกตูปนิสฺสโย:    สทฺธ    อุปนิสฺสาย    มาน   
ชปฺเปติ   ทฏิ ึ   คณฺหาติ  สีล  ...  เสนาสน  อุปนิสสฺาย  ปาณ  หนติ   
สงฺฆ  ภินฺทติ  สทฺธา  ...  เสนาสน  ราคสฺส ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๑]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย  อนนฺตรูปนสิฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ   
ปกตูปนิสฺสโย:   ปมสฺส  มคฺคสฺส  ปรกิมฺม  ปมสฺส   
มคฺคสฺส   ...   ทุติยสฺส  ตติยสฺส  จตุตฺถสฺส  มคฺคสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๒]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณูปนิสฺสโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย   ฯ   ปกตูปนิสฺสโย:   ปโม   มคฺโค   
ทุติยสฺส   มคฺคสฺส   ทุติโย   มคฺโค   ตติยสฺส   มคฺคสฺส  ตติโย  มคฺโค    



อภิ. ป.(๑) อนโุลมติกปฏาน ปุริม - หนาท่ี 562 

จตุตฺถสฺส   มคฺคสฺส  จตุตฺโถ  มคฺโค  ผลสมาปตฺติยา   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๓]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   อารมฺมณูปนิสฺสโย   
อนนฺตรูปนิสฺสโย     ปกตูปนิสฺสโย     ฯ     ปกตูปนิสฺสโย:     อรยิา   
มคฺค   อุปนสิฺสาย   อนุปปฺนฺน  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทนฺติ  อุปฺปนฺน  สมาปตฺตึ   
สมาปชฺชนฺติ    สงฺขาเร    อนิจฺจโต    ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสสฺนฺติ   
มคฺโค  อริยาน  อตฺถปฏิสมฺภิทาย  ธมฺม  ...  นิรุตฺติ  ... ปฏิภาณ ...   
านาานโกสลฺลสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ผลสมาปตฺติ   
กายิกสฺส สุขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๔]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อารมฺมณปุเรชาต  วตฺถุปุเรชาต  ฯ   
อารมฺมณปุเรชาต:  จกฺขุ  อนิจฺจโต     ทุกฺขโต     อนตฺตโต   
วิปสฺสติ   โสต   ...   ฆาน  ชิวฺห  กาย  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส   
โผฏพฺเพ   ...  วตฺถุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  ทพฺิเพน   
จกฺขุนา   รูป   ปสฺสติ   ทพฺิพาย   โสตธาตุยา  สทฺท  สุณาติ  รูปายตน   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส     โผฏพฺพายตน     กายวิ ฺาณสฺส    ปุเรชาต    ฯ   
วตฺถุปุเรชาต:   จกฺขายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   กายายตน   
กายวิ ฺาณสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  วตฺถุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๗๐๕]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  อารมฺมณปุเรชาต  วตฺถุปุเรชาต  ฯ   
อารมฺมณปุเรชาต:    จกฺขุ    อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ    ต    อารพฺภ   
ราโค  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  โสต  ... ฯเปฯ โผฏพฺเพ ...   
วตฺถุ   อสฺสาเทติ   อภินนทฺติ   ต  อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   วตฺถุปุเรชาต:   วตฺถ ุ  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน   ขนฺธาน   
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๖]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   วตฺถุ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๗]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา:  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๘]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสโิก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา:  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา     
ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     กายสฺส     ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๐๙]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปจฺฉาชาตา: อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส     กายสฺส     ปจฺฉาชาตปจฺจเยน    
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ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๐]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุริมา  ปุริมา  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา    ปจฺฉิมาน    ปจฺฉิมาน    สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๑]   อสงฺกลิิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   ปุริมา   ปรุิมา  ฯเปฯ  อนโุลม   
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๒]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย  โคตฺรภุ     มคฺคสฺส   
โวทาน มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๓]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา    เจตนา   
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๔]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย  สหชาตา  นานาขณิกา  ฯ  สหชาตา:   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   เจตนา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย  ฯ     นานาขณิกา:     สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา     เจตนา   
วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมมฺปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๕]   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  สงฺกลิฏิสงฺกิเลสิกสฺส  จ    
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อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   เจตนา  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ]   
     [๑๗๑๖]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย  สหชาตา  นานาขณิกา  ฯ  สหชาตา:   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   เจตนา   สมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  นานาขณิกา:   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา    เจตนา    วิปากาน    ขนฺธาน   กฏตฺตา   จ   
รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๗]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาตา    นานาขณิกา    ฯ   
สหชาตา:    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   เจตนา   สมปฺยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ    นานาขณิกา:   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
เจตนา    วิปากาน   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกาน   ขนฺธาน   กมฺมปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๘]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาตา:   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
เจตนา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๑๙]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
จ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส    จ   ธมมฺสฺส   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย    
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สหชาตา:    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   เจตนา   สมปฺยุตฺตกาน   ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๒๐]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน    ปจฺจโย    วิปาโก   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
เอโก    ขนฺโธ    ติณฺณนฺน    ขนฺธาน    จิตฺตสมุฏานาน ฺจ    รปูาน   
วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   เทฺว   ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  ปฏิสนฺธกิฺขเณ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ   
รูปาน   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย  เทฺว  ขนฺธา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  ขนฺธา   
วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๒๑]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปาโก   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
เอโก   ขนฺโธ   ติณฺณนฺน   ขนฺธาน  วิปากปจฺจเยน   
ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน ฯ   
     [๑๗๒๒]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน    ปจฺจโย   วิปากา   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๒๓]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
จ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   จ   ธมมฺสฺส   วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ฯเปฯ    
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     [๑๗๒๔]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ   
     [๑๗๒๕]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   อาหารา   
สมฺปยุตฺตกาน    ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รปูาน   อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ปฏสินฺธิกฺขเณ    กพฬึกาโร    อาหาโร    อิมสฺส   กายสฺส   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ   
     [๑๗๒๖]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ตีณิ ฯ   
     [๑๗๒๗]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมโฺม   สงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ตีณิ   ฯ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส    ธมมฺสฺส   อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา  อินฺทฺริยา  สมปฺยุตฺตกาน  ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   
รูปาน     อินทฺฺริยปจฺจเยน     ปจฺจโย     ปฏิสนฺธิกฺขเณ    จกฺขุนฺทฺริย   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส  กายินฺทรฺิย  กายวิ ฺาณสฺส     อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโย   รูปชีวิตินฺทฺริย   กฏตฺตารูปาน   อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม ตีณิ ฯ   
     [๑๗๒๘]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    ฌานปจฺจเยน    ปจฺจโย    ...    มคฺคปจฺจเยน   ปจฺจโย   
... สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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  [๑๗๒๙]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ   
สหชาตา:    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    ฯ   ปจฺฉาชาตา:   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๐]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  สหชาต  ปุเรชาต  ปจฺฉาชาต  ฯ   
สหชาตา:    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน     ปจฺจโย     ปฏิสนธฺิกฺขเณ    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา    กฏตฺตา    จ   รูปาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ขนฺธา   
วตฺถุสฺส   วตฺถุ   ขนฺธาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ  ปุเรชาต:   
จกฺขายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   กายายตน   กายวิ ฺาณสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    วตฺถุ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน   ขนฺธาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๑]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  วิปปฺยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุเรชาต: วตฺถุ สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๒]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส  วิปปฺยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุเรชาต:     วตฺถุ    
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อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๓]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต    ปจฺฉาชาต    ฯ   
สหชาตา:    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๔]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   เอโก  ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ   
     [๑๗๓๕]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปจฺฉาชาต  ฯ  สหชาตา:   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส   
อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๖]   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  สงฺกลิฏิสงฺกิเลสิกสฺส  จ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส     จ     ธมฺมสสฺ     อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน     ขนฺธาน   
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ... ฯ   
     [๑๗๓๗]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    สหชาต   ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต    
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อาหาร   อินฺทฺริย   ฯ  สหชาโต:  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เอโก  ขนฺโธ   
ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   จิตฺตสมุฏานาน ฺจ   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เอก    มหาภูต    ติณฺณนฺน   ขนฺธาน   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯเปฯ   ปุเรชาต:   จกฺขุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต   
อนตฺตโต  วิปสฺสติ  โสต  ...  ฯเปฯ  กาย  รูเป โผฏพฺเพ ... วตฺถุ   
อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนตฺตโต   วิปสฺสติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ   
ทิพฺพาย    โสตธาตุยา    สทฺท    สุณาติ    รูปายตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
โผฏพฺพายตน    กายวิ ฺาณสฺส    อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   จกฺขายตน   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   กายายตน  กายวิ ฺาณสฺส  วตฺถุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาน   
ขนฺธาน   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉาชาตา:   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา     ขนฺธา     ปุเรชาตสฺส     อิมสฺส    กายสฺส   
อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ   กพฬึกาโร   อาหาโร   อิมสฺส   กายสฺส   
รูปชีวิตินฺทฺรยิ กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๘]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ปเุรชาต:    จกขฺุ   อสฺสาเทติ   
อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  วตฺถุ   
อสฺสาเทติ    วตฺถุ    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกาน    ขนฺธาน    อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๓๙]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  ปุเรชาต:  วตฺถุ    
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อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกาน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๐]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๑]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาต   ปจฺฉาชาต  ฯ  สหชาตา:   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน  อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย     ฯ     ปจฺฉาชาตา:     อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา     ขนฺธา   
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๒]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
จ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส  จ     ธมมฺสฺส     อตฺถปิจฺจเยน   
ปจฺจโย  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก     เอโก     ขนฺโธ     ติณฺณนฺน   
ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานาน ฺจ รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๓]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  จ   
ธมฺมา    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส    ธมมฺสฺส    อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย   
สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร  อินฺทฺริย ฯ สหชาตา: อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา    จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ    ปจฺฉาชาตา:    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา   จ   
กพฬึกาโร   อาหาโร   จ   อิมสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปจฺฉาชาตา:    อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา    จ   รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ    
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กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๔]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  จ   
ธมฺมา    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส    ธมฺมสฺส    อตฺถิปจฺจเยน   ปจฺจโย   
สหชาต    ปุเรชาต   ฯ   สหชาโต:   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   เอโก   
ขนฺโธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๕]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   
ธมฺมา   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   ธมฺมสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  สหชาต   
ปุเรชาต   ฯ   สหชาโต:   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   เอโก   ขนฺโธ   จ   
วตฺถุ จ ติณฺณนฺน ขนฺธาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย เทฺว ขนฺธา ฯ   
     [๑๗๔๖]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   
ธมฺมา    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส    ธมมฺสฺส    อตฺถปิจฺจเยน    ปจฺจโย   
สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร  อินฺทฺริย  ฯ  สหชาตา: สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา   
ขนฺธา    จ   มหาภูตา   จ   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   อตฺถิปจฺจเยน   
ปจฺจโย   ฯ   ปจฺฉาชาตา:  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา  ขนธฺา  จ  กพฬึกาโร   
อาหาโร   จ   ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ   
ปจฺฉาชาตา:    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกา    ขนฺธา    จ    รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ   
กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๔๗]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส    นตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย    ...    วิคตปจฺจเยน   ปจฺจโย   
... อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
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     [๑๗๔๘]    เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   ฉ   อธิปติยา   อฏ   
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   
ตีณิ   นิสฺสเย   เตรส   อุปนิสฺสเย  อฏ  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   สตฺต   วิปาเก   จตฺตาริ   อาหาเร   
อินฺทฺริเย   ฌาเน   มคฺเค   สตฺต   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจ   
อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
     [๑๗๔๙]   เหตุปจฺจยา  อธิปติยา  จตฺตาริ  ...  สหชาเต  สตฺต   
อ ฺม ฺเ   ตีณิ   นิสฺสเย   สตฺต   วิปาเก  จตฺตาริ  อินฺทฺริเย  มคฺเค   
จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา อวิคเต สตฺต ฯ   
     [๑๗๕๐]   เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต  ฯ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ      ตีณิ     ฯ   
เหตุสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ ฯx   
เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ จตฺตาริ ฯ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ      เทฺว      ฯ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เทฺว   ฯ   
เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ      เทฺว      ฯ   
เหตุสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   
เอก ฯ ยถา กสุลตฺติเก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อนุโลม ฯ    
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     [๑๗๕๑]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๒]    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๓]   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๔]   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  สงฺกลิฏิสงฺกิเลสิกสฺส  จ   
อสงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๕]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย   
...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ...   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย ... อาหารปจฺจเยน   
ปจฺจโย ... อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๖]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย   
... ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๗]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส    
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ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๘]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย     ...    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๕๙]   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย     ...    สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๖๐]   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
จ     อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิกสฺส     จ     ธมฺมสฺส     สหชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย ฯ   
     [๑๗๖๑]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  จ   
ธมฺมา     อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส     ธมฺมสฺส    สหชาต    ปจฺฉาชาต   
อาหาร อินฺทฺริย ฯ   
     [๑๗๖๒]   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  จ   
ธมฺมา อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส สหชาต ปุเรชาต ฯ   
     [๑๗๖๓]    สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   
ธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส สหชาต ปุเรชาต ฯ   
     [๑๗๖๔]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   
ธมฺมา     อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส     ธมฺมสฺส    สหชาต    ปจฺฉาชาต   
อาหาร อินฺทฺริย ฯ    
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     [๑๗๖๕]   นเหตุยา   จุทฺทส   นอารมฺมเณ   จุทฺทส   นอธิปติยา   
จุทฺทส    นอนนฺตเร   จุททฺส   นสมนนฺตเร   จุทฺทส   นสหชาเต   ทส   
นอ ฺม ฺเ   ทส   นนสิฺสเย   ทส   นอุปนิสฺสเย   เตรส  นปุเรชาเต   
ทฺวาทส   นปจฺฉาชาเต   จุทฺทส  นอาเสวเน  นกมฺเม  นวิปาเก  จุทฺทส   
นอาหาเร   นอินฺทฺริเย   ฌาเนน   นมคฺเค   จุทฺทส   นสมฺปยุตฺเต  ทส   
นวิปฺปยุตฺเต   อฏ   โนอตฺถิยา   อฏ   โนนตฺถิยา   จุทฺทส  โนวิคเต   
จุทฺทส   โนอวิคเต   อฏ   ฯ   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ  จุทฺทส  ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ ยถา กุสลตฺติเก ปจฺจนียคณนา เอว คเณตพฺพ ฯ   
        ปจฺจนีย ฯ   
     [๑๗๖๖]  เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา นอนนฺตเร   
นสมนนฺตเร    สตฺต    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ   นอุปนสิฺสเย   นปุเรชาเต        
นปจฺฉาชาเต   นอาเสวเน   นกมฺเม   นวิปาเก  นอาหาเร  นอินฺทฺริเย   
นฌาเน   สตฺต   นมคฺเค   สตฺต   นสมปฺยุตฺเต   ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ   
โนนตฺถิยา   สตฺต   โนวิคเต   สตฺต   ฯ  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   
นอารมฺมเณ  สตฺต  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ยถา  กุสลตฺติเก อนุโลมปจฺจนียคณนา   
วิภตฺตา เอว วิภชิตพฺพ ฯ   
         อนุโลมปจฺจนีย ฯ   
     [๑๗๖๗]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ ฉ ... อธิปติยา อฏ อนนฺตเร   
สตฺต   สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ  นิสฺสเย   
เตรส   อุปนสิฺสเย  อฏ  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน    
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ตีณิ  มคฺเค  สตฺต  วิปาเก  จตฺตาริ  อาหาเร  อินฺทฺริเย  ฌาเน  มคฺเค   
สตฺต   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา  เตรส  นตฺถยิา   
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ   
        นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต ฯ   
                                          สงฺขิตฺต   
                         ยถา กุสลตฺติเก    ปจฺจนียานุโลม- 
                         คณนา  วิภตฺตา    เอว วิภชิตพฺพ ฯ   
                                        ปจฺจนียานุโลม ฯ   
                                สงฺกลิิฏตฺติก ป ฺจม   
                                          นฏิ ิต   
                                อนุโลมติกปฏาน ปุริม ฯ   
                                ____________________ 


