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                                      อภิธมฺมปฏเก ปฏาน   
                                         ป ฺจโม ภาโค          
                                      อนุโลมทุกตฺติกปฏาน     
                                         ______________           
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ    
                                         เหตุทุกกุสลตฺติก    
                                          ปฏิจฺจวาโร          
        [๑]  เหตุ  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   เหตุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   กสุโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  จ   
นเหตุ   กุสโล   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ  กุสล     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นเหตุ    
กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   กุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   กุสโล   จ  นเหตุ  กุสโล  จ    
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  เหตุ  กุสล ฺจ  นเหตุ  กุสล ฺจ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เหตุ    
กุสล ฺจ    นเหตุ   กุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   กุสโล   ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ   กุสล ฺจ   นเหตุ   กุสล ฺจ   ธมมฺ    
ปฏิจฺจ   เหตุ   กุสโล   จ   นเหตุ   กุสโล   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๒]   เหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
อารมฺมณปจฺจยา: ฯเปฯ                        
     [๓]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม       
นว    อาหาเร   นว   อินทฺฺริเย   นว   ฌาเน   นว   มคฺเค   นว       
สมฺปยุตฺเต    นว    วิปฺปยตฺุเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว    
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                       
     [๔]   เหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
นอธิปติปจฺจยา:   เหตุ   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    นอธิปติปจฺจยา:    เหตุ    กุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
กุสโล   จ   นเหตุ  กุสโล  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  นอธิปติปจฺจยา:  ฯ   
นเหตุ    กุสล    ธมฺม   ปฏจฺิจ   นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
นอธิปติปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   กุสล ฺจ   นเหตุ   กุสล ฺจ   ธมมฺ     
ปฏิจฺจ เหตุ กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
     [๕]   เหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
นปุเรชาตปจฺจยา:   นว   นปจฺฉาชาตปจฺจยา:   นว  นอาเสวน-   
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ปจฺจยา:  นว ฯ        
     [๖]  เหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ    
นกมฺมปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา:    ฯ    เหตุ   กุสล ฺจ   นเหตุ   กุสล ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: ฯ   
     [๗]   เหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
นวิปากปจฺจยา: นว นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา: นว ฯ   
     [๘]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน    นว    นกมฺเม    ตีณิ    นวิปาเก   นว   นวิปฺปยุตฺเต    
นว ฯ       
     [๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ         
     [๑๐] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ... อารมฺมเณ นว ฯ   
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
     [๑๑]    เหตุ    กุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม  นเหตุสฺส  กุสลสฺส ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   กุสโล   ธมฺโม  เหตุสฺส  กุสลสฺส  จ     
นเหตุสฺส กุสลสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
     [๑๒]    เหตุ    กุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ    
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อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  นเหตุ  กุสโล  ธมฺโม  นเหตุสฺส     
กุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   เหตุ     
กุสโล   จ   นเหตุ   กุสโล   จ   ธมฺมา   เหตุสฺส  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๑๓]    เหตุ    กุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   เหตุ  กุสโล  จ     
นเหตุ   กุสโล   จ   ธมฺมา  เหตุสฺส  กุสลสฺส  ธมฺมสสฺ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ               
     [๑๔]  เหตุ  กุสโล ธมโฺม เหตุสฺส กสุลสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:       สมนนฺตรปจฺจเยน       ปจฺจโย:      สหชาตปจฺจเยน       
ปจฺจโย:       อ ฺม ฺปจฺจเยน       ปจฺจโย:       นสิฺสยปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๕]    เหตุ    กุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย:     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรปูนิสฺสโย     
ปกตูปนิสฺสโย   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส  กุสลสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย   
ปกตูปนิสฺสโย    ตีณิ    ฯ   เหตุ   กุสโล   จ   นเหตุ   กุสโล   จ   
ธมฺมา    เหตุสฺส    กุสลสฺส    ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
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อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย ตีณิ ฯ       
     [๑๖] ... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ   
     [๑๗]   นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย:  นเหตุ  กุสโล  ธมฺโม  เหตุสสฺ  กุสลสฺส ธมฺมสฺส   
กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นเหตุ   กุสโล  ธมฺโม  เหตุสฺส  กุสลสฺส  จ     
นเหตุสฺส กุสลสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๑๘]   นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                
     [๑๙]    เหตุ    กุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ              
     [๒๐]   นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                  
    [๒๑]    เหตุ    กุสโล    ธมฺโม   เหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                   
     [๒๒]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร      
ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   สมปฺยุตฺเต   นว   
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
     [๒๓]  เหตุ กุสโล ธมโฺม เหตุสฺส กสุลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณ-  
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ปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  กุสโล  ธมโฺม  นเหตุสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯเปฯ       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  นเหตุ  กุสโล  ธมฺโม  เหตุสฺส  กสุลสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
ฯเปฯ   อุปนสิฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  นเหตุ  กุสโล  ธมฺโม  เหตุสฺส     
กุสลสฺส  จ  นเหตุสฺส  กุสลสฺส  จ  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   เหตุ    
กุสโล   จ   นเหตุ   กุสโล   จ   ธมฺมา   เหตุสฺส  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯเปฯ       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ            
     [๒๔]    นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   นว   นอธิปติยา   นว   
โนอวิคเต นว ฯ                              
     [๒๕]   เหตุปจฺจยา   นอารมฺมเณ   ตีณิ   ...  โนนตฺถิยา  ตีณิ   
โนวิคเต ตีณิ  ฯ                            
     [๒๖]   นเหตุปจฺจยา   อารมฺมเณ   นว  ...  อวิคเต  นว  ฯ   
ยถา      กุสลตฺติเก      ป ฺหาวารสฺส     อนุโลมมฺป     ปจฺจนียมฺป   
อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมปฺ คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ     
                       ______________     
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                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๒๗]  เหตุ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นเหตุ  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เหตุ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อกุสโล  จ   
นเหตุ   อกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นเหตุ    
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:       
นเหตุ    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อกุสโล  จ  นเหตุ   
อกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  เหตุ  อกุสล ฺจ   
นเหตุ   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:    เหตุ    อกุสล ฺจ   นเหตุ   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อกุสล ฺจ   
นเหตุ   อกุสล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อกุสโล  จ  นเหตุ  อกุสโล  จ    
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ           
     [๒๘]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ                   
     [๒๙]   นเหตุ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  อกสุโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
     [๓๐]   เหตุ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อกุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ         



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 8 

     [๓๑]   เหตุ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อกุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ    
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา:   ฯ   เหตุ   อกุสล ฺจ    
นเหตุ   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
นกมฺมปจฺจยา: ฯ                             
     [๓๒]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  นว       
นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                          
     [๓๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
     [๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
     [๓๕]   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม  นเหตุสฺส  อกุสลสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส     
อกุสลสฺส    จ    นเหตุสฺส    อกุสลสฺส   จ   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๖]   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม     
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นเหตุสฺส   อกุสลสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ    
เหตุ   อกุสโล   จ   นเหตุ   อกุสโล   จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  อกุสลสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๓๗]   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  อกุสโล    
ธมฺโม    นเหตุสฺส    อกุสลสฺส    ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อกสุโล   จ  นเหตุ     
อกุสโล    จ   ธมฺมา   เหตุสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   อธิปติปจฺจเยน    
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ               
     [๓๘]   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นเหตุ   อกุสโล   ธมโฺม  เหตุสฺส  อกุสลสฺส     
ธมฺมสฺส   กมมฺปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม  เหตุสฺส     
อกุสลสฺส    จ    นเหตุสฺส    อกุสลสฺส   จ   ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๓๙]   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                
     [๔๐]   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ            
     [๔๑]   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ   
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
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     [๔๒]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร      
ตีณิ    อินฺทฺริเย    ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยุตฺเต       
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ      
     [๔๓]   เหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   เหตุสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯเปฯ                               
     [๔๔]    นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   นว   นอธิปติยา   นว   
นอนนฺตเร    นว   นสมนนฺตเร   นว   นสหชาเต   นว   นอ ฺม ฺเ   
นว ฯเปฯ โนอวิคเต นว ฯ                      
     [๔๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
     [๔๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุ- 
     โลมปจฺจนียมฺป  ปจฺจนียานุโลมมปฺ คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ       
                                ______________           
                                        ปฏิจฺจวาโร          
     [๔๗]   เหตุ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อพฺยากต  ธมฺม     
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ปฏิจฺจ   เหตุ  อพฺยากโต  จ  นเหตุ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อพฺยากโต    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ  อพฺยากต ฺจ  นเหตุ     
อพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   เหตุ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
     [๔๘]   เหตุ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                
     [๔๙]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว     อุปนิสสฺเย    นว    ปุเรชาเต    นว    ปจฺฉาชาเต    นว       
อาเสวเน   นว   กมฺเม   นว  วิปาเก  นว  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย      
นว   ฌาเน   นว   มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปปฺยุตฺเต  นว    
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
     [๕๐]   นเหตุ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
     [๕๑]   เหตุ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
นเหตุ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  เหตุ     
อพฺยากต ฺจ   นเหตุ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อพฺยากโต    
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ       



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 12 

     [๕๒]   เหตุ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ             
     [๕๓]   เหตุ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    นกมฺมปจฺจยา:    ฯ    นเหตุ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
นเหตุ    อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา:   ฯ   เหตุ     
อพฺยากต ฺจ   นเหตุ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อพฺยากโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: ฯ            
     [๕๔]  นเหตุ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ นอาหารปจฺจยา: นอินฺทฺริยปจฺจยา: นฌานปจฺจยา: ฯ   
     [๕๕]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ                 
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
     [๕๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ... นอธิปติยา นว ฯ     
     [๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
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                       ป ฺหาวาโร           
     [๕๘]   เหตุ   อพฺยากโต  ธมโฺม  เหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เหตุ    อพฺยากโต    ธมโฺม    นเหตุสฺส    
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   อพฺยากโต   
ธมฺโม   เหตุสฺส   อพฺยากตสฺส   จ  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๕๙]   เหตุ   อพฺยากโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
     [๖๐]   เหตุ   อพฺยากโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ตีณิ     ฯ    เหตุ   
อพฺยากโต   จ   นเหตุ   อพฺยากโต   จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  อพฺยากตสฺส    
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
     [๖๑]  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๖๒]   เหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส    
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    ปจฺฉาชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   เหตุ    
อพฺยากโต   จ   นเหตุ   อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส     
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ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ          
     [๖๓]  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
     [๖๔]   เหตุ   อพฺยากโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                  
     [๖๕]  นเหตุ  อพฺยากโต  ธมโฺม  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อินฺทฺริยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฌานปจฺจเยน   
ปจฺจโย:        มคฺคปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สมฺปยุตฺตปจฺจเยน    
ปจฺจโย:  ฯ                                 
     [๖๖]   เหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นเหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส    
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   เหตุ     
อพฺยากโต   จ   นเหตุ   อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส    
ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ        
     [๖๗]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน   
นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว     
ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยตฺุเต   ป ฺจ    
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ     
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     [๖๘]   เหตุ   อพฺยากโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    เหตุ   อพฺยากโต   ธมโฺม   นเหตุสฺส   อพฺยากตสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  เหตุ   
อพฺยากโต   ธมฺโม  เหตุสสฺ  อพฺยากตสฺส  จ  นเหตุสฺส  อพฺยากตสฺส  จ     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นเหตุ  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส     
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อินฺทฺรยิปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๖๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว ฯ   
     [๗๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
     [๗๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุโลมปจฺจนียมฺป      
     ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ       
                  เหตุทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________    
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                     เหตุทุกเวทนาตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
 [๗๒]  เหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ เหตุ สุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ  สุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ  เหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ  นเหตุ สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
ธมฺม         ปฏิจฺจ         นเหตุ         สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  เหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    
นเหตุ      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ     เหตุ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อปฺุปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม     
ปฏิจฺจ   นเหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     เหตุ     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    นเหตุ     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๓]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  นว       
วิปาเก นว อาหาเร นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ       
     [๗๔]   นเหตุ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๗๕]    เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา:   เหตุ     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯเปฯ       
     [๗๖]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  นว       
นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
     [๗๗] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ�        
     [๗๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
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                       ป ฺหาวาโร           
     [๗๙]     เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
     [๘๐]     เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ   
นเหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม นเหตุสฺส สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     เหตุ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   
ธมฺมา   เหตุสฺส   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๘๑]   เหตุ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมโฺม  เหตุสฺส  สุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมมฺสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อารมฺมณาธิปติ     
สหชาตาธิปติ      ตีณิ      ฯ     นเหตุ     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม   นเหตุสฺส   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ  สหชาตาธิปติ  ตีณิ  ฯ  เหตุ  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺโต    จ    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    ธมฺมา   
เหตุสฺส   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:     
อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ        
     [๘๒]     เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
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อารมฺมณูปนิสฺสโย อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย นว ฯ    
     [๘๓]    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   นเหตุสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นเหตุ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส    กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย:   นเหตุ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     
ธมโฺม      เหตุสฺส     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     จ     นเหตุสฺส     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   จ   ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ     
... วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
     [๘๔]    นเหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   นเหตุสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
     [๘๕]     เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๘๖]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ  วิปาเก  นว     
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ      
     [๘๗]     เหตุ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ   
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     [๘๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว โนอวิคเต นว ฯ    
     [๘๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
     [๙๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุ- 
     โลมปจฺจนียมฺป  ปจฺจนียานุโลมมปฺ คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ       
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๙๑]    เหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เหตุ     
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต       
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ นเหตุ ทุกฺขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺโต    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต       
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   ทกฺุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต ฺจ       นเหตุ       ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ      ธมมฺ     
ปฏิจฺจ     เหตุ     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
     [๙๒]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย    
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นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  นว       
วิปาเก   เอก   อาหาเร   นว   อินฺทรฺิเย   นว  ฌาเน  นว  มคฺเค     
นว    สมฺปยตฺุเต    นว   วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา    
นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                    
     [๙๓]   นเหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๙๔]    เหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ     
     [๙๕]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปจฺฉาชาเต  นว       
นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นฌาเน   เอก       
นมคฺเค เอก ฯ                              
     [๙๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
     [๙๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                      ป ฺหาวาโร            
     [๙๘]    เหตุ    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   นเหตุสฺส  ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   เหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     
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ธมฺโม     เหตุสฺส     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     จ     นเหตุสฺส    
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสสฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๙๙]    เหตุ    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    เหตุสฺส   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ     
นเหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   นเหตุสฺส  ทุกฺขายเวทนาย-    
สมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  เหตุ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ   นเหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ    
ธมฺมา   เหตุสฺส   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๑๐๐]    นเหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   นเหตุสฺส   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
     [๑๐๑]   เหตุยา  ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  ตีณิ  อนนฺตเร   
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  เอก    
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   ตีณิ     
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ   
     [๑๐๒]    เหตุ    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   เหตุสฺส   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๑๐๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว ฯ      
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     [๑๐๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๐๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป     
     อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ     
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๑๐๖]   เหตุ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ   ฯ   เหตุ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ  นเหตุ  อทุกฺขมสุขาย-    
เวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
     [๑๐๗]   เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  นว       
วิปาเก   นว   อาหาเร   นว   อินฺทรฺิเย   นว   ฌาเน  นว  มคฺเค      
นว    สมฺปยตฺุเต    นว   วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา    
นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                    
     [๑๐๘]    นเหตุ   อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
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นเหตุ       อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ                        
     [๑๐๙]   เหตุ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ     
     [๑๑๐]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต  นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
     [๑๑๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ       
     [๑๑๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
     [๑๑๓]   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
ตีณิ ฯ                                     
     [๑๑๔]   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส        ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: นว ฯ                               
     [๑๑๕]   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส         ธมฺมสฺส        อธิปติปจฺจเยน    
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ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ  สหชาตาธิปติ  ตีณิ  ฯ  นเหตุ  อทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม     นเหตุสฺส     อทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ     
สหชาตาธิปติ    ตีณิ    ฯ   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ    
นเหตุ     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     ธมฺมา    เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อารมฺมณาธิปติ ฯ ตีณิ ฯ อารมฺมณาธิปติเยว ฯ     
     [๑๑๖]   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส        ธมฺมสฺส       อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   อารมฺมณูปนิสฺสโย   อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   นว  ฯ   
... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ             
     [๑๑๗]   นเหตุ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมโฺม  นเหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    กมฺมปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
ตีณิ ฯ                                                                           
     [๑๑๘]   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    วิปากปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
นว ฯ ... อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ         
     [๑๑๙]   เหตุยา  ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ  วิปาเก  นว      
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อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ      
     [๑๒๐]   เหตุ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส        ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๑๒๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๑๒๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๒๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป     
     อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ     
                 เหตุทุกเวทนาตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     เหตุทุกวิปากตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
 [๑๒๔]   เหตุ  วิปาก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   เหตุ   วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  วิปาโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เหตุ  วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  วิปาโก  จ   
นเหตุ  วิปาโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ  วิปาก     
ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  วิปาโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
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เหตุ   วิปาก ฺจ  นเหตุ  วิปาก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  วิปาโก  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
     [๑๒๕]   เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   กมฺเม   นว  วิปาเก  นว      
อาหาเร   นว   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  นว  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต    
นว   วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว   วิคเต   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
     [๑๒๖]   นเหตุ   วิปาก   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  วิปาโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ(                 
     [๑๒๗]  เหตุ  วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ วิปาโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ    
นอธิปติปจฺจยา: ฯ                           
     [๑๒๘]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต  นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นฌาเน   เอก   นมคฺเค    
เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                     
     [๑๒๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ       
     [๑๓๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
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                       ป ฺหาวาโร           
     [๑๓๑]   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
     [๑๓๒]   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   นเหตุ   วิปาโก   ธมฺโม    
นเหตุสฺส   วิปากสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ    
เหตุ  วิปาโก  จ  นเหตุ  วิปาโก  จ  ธมมฺา  เหตุสฺส วิปากสฺส ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ตทารมฺมณาเยว ลพฺภนฺติ ฯ   
     [๑๓๓]   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน      ปจฺจโย:     ตีณิ     สหชาตาธิปติเยว     ลพฺภติ     
อารมฺมณาธิปติ นตฺถิ ฯเปฯ                   
     [๑๓๔]   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อนนฺตรูปนิสฺสโย   ปกตูปนิสฺสโย   เหตุ     
วิปาโก    ธมโฺม    นเหตุสสฺ   วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม    
เหตุสฺส  วิปากสฺส  จ  นเหตุสฺส  วิปากสฺส  จ  ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
ปจฺจโย:      อนนฺตรูปนิสฺสโย      ปกตูปนิสฺสโย      ฯ      นเหตุ   
วิปาโก    ธมโฺม    นเหตุสสฺ   วิปากสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อนนฺตรูปนิสฺสโย    ปกตูปนิสฺสโย    ฯเปฯ   อิตเร   เทฺว     
อนนฺตรูปนิสฺสยปกตูปนิสฺสยาเยว ฯ       
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     [๑๓๕]   นเหตุ   วิปาโก   ธมโฺม  นเหตุสฺส  วิปากสฺส  ธมมฺสฺส   
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ สหชาตกมฺมเมว ฯ    
     [๑๓๖]   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                  
     [๑๓๗]   นเหตุ   วิปาโก   ธมโฺม  นเหตุสฺส  วิปากสฺส  ธมมฺสฺส   
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                     
     [๑๓๘]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร  ตีณิ   
อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว  สมฺปยุตฺเต  นว  อตฺถิยา   
นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ         
     [๑๓๙]   เหตุ   วิปาโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   วิปากสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
     [๑๔๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๑๔๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๔๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป     
     อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ     
                       ______________     
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                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๑๔๓]   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เหตุ วิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ วิปากธมฺมธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      เหตุ      วิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     
เหตุ    วิปากธมฺมธมฺโม    จ   นเหตุ   วิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   วิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
วิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ วิปากธมฺมธมฺม ฺจ       
นเหตุ      วิปากธมฺมธมฺม ฺจ     ปฏิจฺจ     เหตุ     วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๔๔]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  ฯเปฯ   
กมฺเม   นว   อาหาเร   นว   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   นว  มคฺเค      
นว    สมฺปยตฺุเต    นว   วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา    
นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                    
    [๑๔๕]   นเหตุ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๑๔๖]   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ             
    [๑๔๗]   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ     นปุเรชาตปจฺจยา:     นว    นปจฺฉาชาตปจฺจยา:    นว    
นอาเสวนปจฺจยา: นว ฯ      
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    [๑๔๘]   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   นกมฺมปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   วิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ    
วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นกมฺมปจฺจยา:  ฯ  เหตุ  วิปากธมฺมธมฺม ฺจ    
นเหตุ     วิปากธมฺมธมฺม ฺจ     ปฏิจฺจ     นเหตุ     วิปากธมฺมธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: ฯ                  
    [๑๔๙]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    [๑๕๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๑๕๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๒]    เหตุ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๑๕๓]    เหตุ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๑๕๔]    เหตุ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ นว ฯ       
    [๑๕๕]    เหตุ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส      
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อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   ...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
อารมฺมณูปนิสฺสโย     อนนฺตรูปนิสฺสโย     ปกตูปนสิฺสโย     นว     ฯ    
... อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ             
    [๑๕๖]    นเหตุ   วิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๑๕๗]    นเหตุ   วิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                     
    [๑๕๘]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม  ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ    
อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว  สมฺปยุตฺเต  นว  อตฺถิยา   
นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ         
    [๑๕๙]    เหตุ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๑๖๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๑๖๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๑๖๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________      
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๓]     เหตุ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    
นเหตุ        เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ        ปฏิจฺจ        เหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ      
    [๑๖๔]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติ  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  นว       
วิปาเก   เอก  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค  นว     
สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยุตฺเต   นว  อตฺถยิา  นว  นตฺถยิา  นว  วิคเต   
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๑๖๕]    นเหตุ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๖๖]     เหตุ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ    
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   เหตุ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
นเหตุ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ ปฏิจฺจ นเหตุ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     
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อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ               
    [๑๖๗]     เหตุ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ     
    [๑๖๘]     เหตุ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ นกมฺมปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
    [๑๖๙]    นเหตุ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอาหารปจฺจยา: ฯ    
    [๑๗๐]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
    [๑๗๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๑๗๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                         ป ฺหาวาโร         
    [๑๗๓]       เหตุ      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม      เหตุสฺส     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯเปฯ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 35 

    [๑๗๔]  เหตุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม เหตุสฺส เนววิปากนวิปาก-   
ธมฺมธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุสฺส  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน       ปจฺจโย:       อารมฺมณาธิปติ      สหชาตาธิปติ   
ตีณิ ฯ                                     
    [๑๗๕]      นเหตุ      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     นเหตุสฺส     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย: อารมฺมณปุเรชาต    
วตฺถุปุเรชาต ตีณิ ฯ                       
    [๑๗๖]  เหตุ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม นเหตุสฺส เนววิปากนวิปาก-   
ธมฺมธมฺมสฺส      ปจฺฉาชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:     ฯ     นเหตุ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     นเหตุสฺส     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  เหตุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  จ    
นเหตุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม จ นเหตุสฺส เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                  
    [๑๗๗] อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ       
    [๑๗๘]      นเหตุ      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     นเหตุสฺส     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
    [๑๗๙]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว     อุปนิสสฺเย    นว    ปุเรชาเต    ตีณิ    ปจฺฉาชาเต    ตีณิ    
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อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน   
ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยตฺุเต   นว   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา     
นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ         
    [๑๘๐]  เหตุ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม เหตุสฺส เนววิปากนวิปาก-   
ธมฺมธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:     สหชาตปจฺจเยน     
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๑๘๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว ฯ   
    [๑๘๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๑๘๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  เหตุทุกวิปากตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                    เหตุทุกอุปาทินฺนตฺติก    
                      ปฏิจฺจวาโร           
    [๑๘๔]     เหตุ    อุปาทนิฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  นเหตุ       
อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อุปาทนิฺนุปาทานิโย  ธมโฺม       
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อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๘๕]   เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร   
นว ฯเปฯ กมเฺม นว วิปาเก นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ   
    [๑๘๖]    นเหตุ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:  ฯ   
    [๑๘๗]    เหตุ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นเหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  นเหตุ     
อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ     นอารมฺมณปจฺจยา:     ฯ    เหตุ    อุปาทนิฺนุปาทานิย ฺจ     
นเหตุ   อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อุปาทินฺนุปาทานิโย      
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ         
    [๑๘๘]     เหตุ    อุปาทนิฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ    
    [๑๘๙]    นเหตุ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นวิปากปจฺจยา:     ฯ   
... นอาหารปจฺจยา: ฯ                        
    [๑๙๐]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นวิปาเก   เอก   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย  เอก  นฌาเน     
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เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ    นวิปฺปยุตฺเต    นว   
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ              
    [๑๙๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๑๙๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๙๓]      เหตุ     อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     เหตุสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
    [๑๙๔]      เหตุ     อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     เหตุสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ นเหตุ            
อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมโฺม   นเหตุสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส       
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อุปาทินฺนุปาทานิโย  จ    
นเหตุ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   ธมฺมา   เหตุสฺส  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺสw       
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๑๙๕]   เหตุยา  ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร      
นว    สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย     
นว    ปุเรชาเต    ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก     
นว    อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต    นว   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว    
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วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                       
    [๑๙๖]  เหตุ  อุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม เหตุสฺส อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย:     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ    นเหตุ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมโฺม   นเหตุสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส       
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:      ปุเรชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ปจฺฉาชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย:       อาหารปจฺจเยน       ปจฺจโย:       อินฺทรฺิยปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๙๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว ฯ   
    [๑๙๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๑๙๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๐๐]    เหตุ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ  อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  นเหตุ      
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อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๒๐๑]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน      
นว   กมฺเม   นว   วิปาเก   เอก   อาหาเร   นว   อินทฺฺริเย  นว     
ฌาเน    นว    สมฺปยุตฺเต    นว   วิปฺปยตฺุเต   นว   อตฺถิยา   นว   
นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ            
    [๒๐๒]    นเหตุ    อนปุาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
    [๒๐๓]    เหตุ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ     
อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   เหตุ  อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  นเหตุ    
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ         
    [๒๐๔]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย    
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เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
    [๒๐๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ  ฯ     
    [๒๐๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๐๗]     เหตุ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     เหตุสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
    [๒๐๘]     เหตุ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     เหตุสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ ฯ นเหตุ    
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   นเหตุสฺส   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสสฺ       
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๒๐๙]     เหตุ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     เหตุสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส  อธปิติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม  นเหตุสฺส     
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส       ธมฺมสฺส      อธิปติปจฺจเยน      ปจฺจโย:   
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ นว ฯ             
    [๒๑๐]   เตน   อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมโฺม  เหตุสฺส  อนุปาทินฺนุ-   
ปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:  อารมฺมณูปนิสฺสโย     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 42 

อนนฺตรูปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย นว ฯ          
    [๒๑๑]  นเหตุ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมโฺม  นเหตุสฺส  อนุปาทินฺนุ-     
ปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   ปเุรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:  อารมฺมณปุเรชาต     
ตีณิ ฯ                                     
    [๒๑๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ     อาเสวเน     นว     กมฺเม     ตีณิ     อาหาเร     ตีณิ     
อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยตฺุเต   นว     
วิปฺปยุตฺเต    ตีณิ    อตฺถิยา    นว    นตฺถิยา    นว   วิคเต   นว    
อวิคเต นว ฯ                                
    [๒๑๓]     เหตุ     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     เหตุสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส      ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๒๑๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๒๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________        
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๑๗]    เหตุ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ       อนุปาทินฺนอนุปาทานิย      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นเหตุ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ     นเหตุ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ   เหตุ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ                                     
    [๒๑๘]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว     สมนนฺตเร     นว     สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    นว    
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน   นว      
กมฺเม   นว   วิปาเก   นว   อาหาเร   นว   อินฺทรฺิเย  นว  ฌาเน      
นว    มคฺเค    นว    สมฺปยตฺุเต   นว   วิปฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา     
นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ         
    [๒๑๙]    เหตุ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๒๒๐]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน    นว    นกมฺเม    ตีณิ    นวิปาเก   นว   นวิปฺปยุตฺเต    
นว ฯ                                       
    [๒๒๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ   
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    [๒๒๒] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๒๓]     เหตุ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมโฺม    เหตุสฺส   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
    [๒๒๔]    นเหตุ    อนปุาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมฺโม    นเหตุสฺส   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๒๒๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา   ฉ    
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย    นว    กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   
นว    อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต    นว    วิปฺปยตฺุเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว    
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                       
    [๒๒๖]     เหตุ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมโฺม    เหตุสฺส   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส      ธมฺมสสฺ     สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๒๒๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๒๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๒๒๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ       
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                 เหตุทุกอุปาทินฺนตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                    เหตุทุกสงฺกิลิฏตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๓๐] เหตุ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ธมมฺ ปฏิจฺจ เหตุ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก     
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ      
เหตุปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ    เหตุ    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก ฺจ    นเหตุ    
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๒๓๑]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  ฯเปฯ   
กมฺเม นว อาหาเร นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ        
    [๒๓๒]    นเหตุ    สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๒๓๓]    เหตุ    สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๒๓๔]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว        
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นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    [๒๓๕] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๒๓๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๓๗]     เหตุ     สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิโก     ธมโฺม     เหตุสฺส    
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
    [๒๓๘]     เหตุ     สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิโก     ธมโฺม     เหตุสฺส    
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ   
    [๒๓๙]     เหตุ     สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก     ธมฺโม     เหตุสฺส    
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส       ธมฺมสฺส      อธิปติปจฺจเยน      ปจฺจโย:    
อารมฺมณาธิปติ นว ฯ                         
    [๒๔๐]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม  ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ    
อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ  สมฺปยุตฺเต  นว  อตฺถิยา       
นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ         
    [๒๔๑] เหตุ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมฺโม เหตุสฺส สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส     
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:             
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๒๔๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๔๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๒๔๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๔๕]  เหตุ  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ อสงฺกิลิฏ-     
สงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ นเหตุ อสงฺกิลิฏ-      
สงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฺจ  นเหตุ  อสงฺกิลิฏ-     
สงฺกิเลสิก ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๒๔๖]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  ฯเปฯ   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๒๔๗]    นเหตุ    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๒๔๘]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ    นอธิปติยา  นว     
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นอนนฺตเร   ตณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย   
ตีณิ     นปุเรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต     นว    นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต     
นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ           
    [๒๔๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ        
    [๒๕๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๕๑]   เหตุ  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏ-   
สงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๒๕๒]   เหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏ-   
สงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ    
    [๒๕๓]   เหตุ  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏ-   
สงฺกิเลสิกสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ     
สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  นเหตุสฺส   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส      ธมฺมสฺส      อธิปติปจฺจเยน      ปจฺจโย:    
อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ  ฯ  เหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  จ   
นเหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๒๕๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    อาเสวเน    นว    กมเฺม    ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร      
ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   
นว    วิปฺปยตฺุเต    ป ฺจ    อตฺถิยา    นว   นตฺถิยา   นว   วิคเต     
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๒๕๕]   เหตุ  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏ-   
สงฺกิเลสกิสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน     
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๒๕๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๕๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๒๕๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๕๙]    เหตุ    อสงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๒๖๐]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเยฅ      
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  นว       
วิปาเก   นว   อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  นว  มคฺเค  นว      
สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยุตฺเต   นว  อตฺถยิา  นว  นตฺถยิา  นว  วิคเต   
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๒๖๑]    เหตุ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นอธิปติปจฺจยา:   เหตุ       
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก      
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ      
นอธิปติปจฺจยา:   นเหตุ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ      
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ     
    [๒๖๒]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๒๖๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๒๖๔] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๖๕]  เหตุ  อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏ-   
อสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
    [๒๖๖]    นเหตุ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    ธมโฺม    นเหตุสฺส    
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
    [๒๖๗]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร   
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร  ตีณิ   
อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต  นว  วิปฺปยุตฺเต            
นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ      
    [๒๖๘]  เหตุ  อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  เหตุสฺส  อสงฺกิลิฏ-   
อสงฺกิเลสิกสฺส   ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
    [๒๖๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๗๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๒๗๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                 เหตุทุกสงฺกิลิฏตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________          
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                     เหตุทุกวิตกฺกตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๗๒]  เหตุ  สวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   สวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ       
นเหตุ    สวิตกฺกสวิจาโร    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   
สวิตกฺกสวิจาร    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   สวิตกฺกสวิจาโร   จ   นเหตุ     
สวิตกฺกสวิจาโร   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   
สวิตกฺกสวิจาร    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    สวิตกฺกสวิจาโร   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   สวิตกฺกสวิจาร ฺจ   นเหตุ    
สวิตกฺกสวิจาร ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   สวิตกฺกสวิจาโร   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๒๗๓]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว   สมนนตฺเร   นว   ฯเปฯ   กมฺเม   นว   วิปาเก   นว  ฯเปฯ    
อวิคเต นว ฯ                                
    [๒๗๔]  นเหตุ  สวิตกฺกสวิจาร  กมฺม  ปฏิจฺจ นเหตุ สวิตกฺกสวิจาโร     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ       
    [๒๗๕]  เหตุ  สวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๒๗๖]  นเหตุยา  เทฺว  นอธิปติยา  นว  ฯเปฯ  นปุเรชาเต  นว       
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นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ           
    [๒๗๗] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๒๗๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๗๙]   เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร  ธมโฺม  เหตุสฺส  สวิตกฺกสวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๒๘๐]   เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร  ธมโฺม  เหตุสฺส  สวิตกฺกสวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๒๘๑]   เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร  ธมโฺม  เหตุสฺส  สวิตกฺกสวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ    
ตีณิ   ฯ   นเหตุ   สวิตกฺกสวิจาโร  ธมโฺม  นเหตุสสฺ  สวิตกฺกสวิจารสฺส     
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ    
ตีณิ   ฯ  เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร  จ  นเหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร  จ  ธมฺมา    
เหตุสฺส     สวิตกฺกสวิจารสฺส    ธมฺมสสฺ    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ                       
    [๒๘๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว    
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นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ    
วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินฺทรฺิเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค     
นว   สมฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว   วิคเต   นว    
อวิคเต นว ฯ                                
    [๒๘๓]   เหตุ  สวิตกฺกสวิจาโร  ธมโฺม  เหตุสฺส  สวิตกฺกสวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๒๘๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๘๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๒๘๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๒๘๗]     เหตุ    อวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ    
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นเหตุ    
อวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  อวิตกฺกวิจารมตฺต ฺจ  นเหตุ   
อวิตกฺกวิจารมตฺต ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ         
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    [๒๘๘]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  ฯเปฯ   
กมฺเม นว วิปาเก นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ        
    [๒๘๙]     เหตุ    อวิตกกฺวิจารมตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ    
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ   
    [๒๙๐]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๒๙๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๒๙๒] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๒๙๓]      เหตุ     อวิตกฺกวิจารมตฺโต     ธมโฺม     เหตุสฺส    
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๒๙๔]     เหตุ     อวิตกฺกวิจารมตฺโต     ธมโฺม     นเหตุสฺส    
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๒๙๕]      เหตุ     อวิตกฺกวิจารมตฺโต     ธมโฺม     เหตุสฺส    
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ   
นเหตุ    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    ธมฺโม   นเหตุสฺส   อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ    
ตีณิ   ฯ   เหตุ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต  จ  นเหตุ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  จ    
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ธมฺมา    นเหตุสฺส    อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส    ธมฺมสสฺ    อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย: อารมฺมณธิปติ ฯ                     
    [๒๙๖]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   สตฺต   
อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก   
นว    อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ   
    [๒๙๗]  เหตุ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม เหตุสฺส อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส       สหชาตปจฺจเยน       ปจฺจโย:       อุปนสิฺสยปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๒๙๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๒๙๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๐๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๐๑]  เหตุ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อวิตกฺกอวิจาโร     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๓๐๒]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว    
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กมฺเม นว วิปาเก นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
    [๓๐๓]  นเหตุ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ อวิตกฺกอวิจาโร     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๓๐๔]  เหตุ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ อวิตกฺกอวิจาโร     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม    
ปฏิจฺจ  นเหตุ  อวิตกฺกอวิจาโร  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ     
เหตุ   อวิตกฺกอวิจาร ฺจ  นเหตุ  อวิตกฺกอวิจาร ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
อวิตกฺกอวิจาโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
    [๓๐๕]  เหตุ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อวิตกฺกอวิจาโร     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ       
    [๓๐๖]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย     
ตีณิ     นปุเรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต     นว    นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
    [๓๐๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๐๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 58 

                       ป ฺหาวาโร-          
    [๓๐๙]   เหตุ  อวิตกฺกอวิจาโร  ธมฺโม  เหตุสฺส  อวิตกฺกอวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๓๑๐]  เหตุยา  อวิตกฺกอวิจาโร  ธมฺโม  เหตุสฺส อวิตกฺกอวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๓๑๑]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร     
นว     สมนนฺตเร     นว     สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    นว    
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ    
อเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก  นว  อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย     
นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยุตฺเต     
ป ฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
    [๓๑๒]   เหตุ  อวิตกฺกอวิจาโร  ธมฺโม  เหตุสฺส  อวิตกฺกอวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๓๑๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว ฯ   
    [๓๑๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  เหตุทุกวิตกฺกตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________   
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                      เหตุทุกปติตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๑๖]   เหตุ   ปติสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  ปติสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   ปติสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ       
นเหตุ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๓๑๗]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว วิปาเก นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ         
    [๓๑๘]   นเหตุ   ปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ปติสหคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๓๑๙]   เหตุ   ปติสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  ปติสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๓๒๐]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ           
    [๓๒๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๓๒๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๓๒๓]   เหตุ   ปติสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  ปติสหคตสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
     [๓๒๔]   เหตุ  ปติสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  ปติสหคตสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   ปติสหคโต   ธมโฺม   
นเหตุสฺส     ปติสหคตสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:     
นว ฯ                                       
    [๓๒๕]   เหตุ   ปติสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  ปติสหคตสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ     ปติสหคโต    ธมฺโม    นเหตุสฺส    ปติสหคตสฺส    ธมมฺสฺส    
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
เหตุ    ปติสหคโต    จ   นเหตุ   ปติสหคโต   จ   ธมฺมา   เหตุสฺส   
ปติสหคตสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   
ตีณิ ฯ                                     
    [๓๒๖]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ  วิปาเก  นว     
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต    นว    อตฺถิยา    นว    นตฺถยิา    นว   วิคเต   นว    
อวิคเต นว ฯ         
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    [๓๒๗]   เหตุ   ปติสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  ปติสหคตสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๓๒๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๓๒๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๓๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๓๑]   เหตุ   สุขสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สขุสหคโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   สุขสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ   สุขสหคโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
สุขสหคต ฺจ   นเหตุ   สขุสหคต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   สุขสหคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๓๓๒]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อวิคเต       
นว ฯ                                       
    [๓๓๓]   นเหตุ   สุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   สุขสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา:  ฯ           
    [๓๓๔]   เหตุ   สุขสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สขุสหคโต  ธมฺโม  
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อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา:  นว ฯ            
    [๓๓๕]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๓๓๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๓๓๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๓๓๘]   เหตุ   สุขสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  สุขสหคตสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๓๓๙]   เหตุ   สุขสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  สุขสหคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๓๔๐]   เหตุ   สุขสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  สุขสหคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                 
    [๓๔๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   
ตีณิ    มคฺเค    นว    สมฺปยุตฺเต    นว    อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา      
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นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                    
    [๓๔๒]   เหตุ   สุขสหคโต  ธมฺโม  เหตุสฺส  สุขสหคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๓๔๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๓๔๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๔๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๔๖]  เหตุ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อุเปกฺขาสหคต     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ     ฯ    เหตุ    อุเปกฺขาสหคต ฺจ    นเหตุ    อุเปกฺขาสหคต ฺจ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ ฯ                                     
    [๓๔๗]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ             
    [๓๔๘]  นเหตุ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ นเหตุ อุเปกฺขาสหคโต     
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ       
    [๓๔๙]  เหตุ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ       
    [๓๕๐]  เหตุ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: นว ฯ      
    [๓๕๑]  เหตุ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา: นว ฯ                                           
    [๓๕๒]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๓๕๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๓๕๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ๔     
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๓๕๕]   เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมโฺม  เหตุสฺส  อุเปกฺขาสหคตสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๓๕๖]   เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมโฺม  เหตุสฺส  อุเปกฺขาสหคตสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๓๕๗]   เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมโฺม  เหตุสฺส  อุเปกฺขาสหคตสฺส    
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ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ         
    [๓๕๘]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   
ตีณิ   มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว     
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                       
    [๓๕๙]   เหตุ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมโฺม  เหตุสฺส  อุเปกฺขาสหคตสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๓๖๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๓๖๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๖๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                   เหตุทุกปติตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________  
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                     เหตุทุกทสฺสนตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๖๓]     เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  ทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ  นเหตุ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๓๖๔]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ                   
    [๓๖๕]  นเหตุ ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๓๖๖]  เหตุ  ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ       
    [๓๖๗]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    [๓๖๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๓๖๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
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     สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป     
     สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๓๗๐]  เหตุ  ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เหตุสสฺ ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๓๗๑]  เหตุ  ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เหตุสสฺ ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส   
ธมฺมสสฺ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๓๗๒]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม  ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ    
อินฺทฺริเย ตีณิ อวิคเต นว ฯ                
    [๓๗๓]  เหตุ  ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม เหตุสสฺ ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส   
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๓๗๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๓๗๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๗๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๗๗]     เหตุ    ภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ    
ภาวนายปหาตพฺโพ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นเหตุ    
ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  ภาวนายปหาตพฺพ ฺจ  นเหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ภาวนายปหาตพฺโพ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๓๗๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
    [๓๗๙]    นเหตุ    ภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๓๘๐]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    [๓๘๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๓๘๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๓๘๓]  เหตุ  ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เหตุสฺส ภาวนายปหาตพฺพสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
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    [๓๘๔]  เหตุ  ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เหตุสฺส ภาวนายปหาตพฺพสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
    [๓๘๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ อาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ อวิคเต นว ฯ       
    [๓๘๖]  เหตุ  ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม เหตุสฺส ภาวนายปหาตพฺพสฺส     
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๓๘๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๓๘๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๓๙๐]    เหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
เหตุ       เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ  ธมฺม     
ปฏิจฺจ    นเหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
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เหตุปจฺจยา: ฯ�                              
    [๓๙๑]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ                   
    [๓๙๒]    นเหตุ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
นเหตุ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ    
นเหตุปจฺจยา: ฯ                             
    [๓๙๓]    เหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
นเหตุ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ    
นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ    นเหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ     
นอารมฺมณปจฺจยา:     ฯ     เหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ฺจ      
นเหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ       
    [๓๙๔]    เหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
เหตุ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ   
    [๓๙๕]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน      
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นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
    [๓๙๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๓๙๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๓๙๘]   เหตุ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม  เหตุสฺส      
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ ฯ                                     
    [๓๙๙]   เหตุ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม  เหตุสฺส      
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส       ธมฺมสสฺ       อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: นว ฯ                               
    [๔๐๐]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน   
นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว     
ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยตฺุเต   ป ฺจ    
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
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    [๔๐๑]   เหตุ   เนวทสสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม  เหตุสฺส       
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส       ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๔๐๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๔๐๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๐๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  เหตุทุกทสฺสนตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
               เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๐๕]    เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
นเหตุ      ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก      ธมฺม      ปฏจฺิจ      นเหตุ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ฺจ        นเหตุ       ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
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    [๔๐๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
    [๔๐๗]    เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ     
    [๔๐๘]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๔๐๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๔๑๐] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๑๑]     เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม    เหตุสสฺ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๔๑๒]  เหตุ  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  ทสฺสเนน-    
ปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ       
    [๔๑๓]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ      
    [๔๑๔]     เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม    เหตุสสฺ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกสฺส     ธมฺมสสฺ     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๔๑๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ     
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    [๔๑๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๑๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๑๘]    เหตุ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ  ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๔๑๙]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๔๒๐]    เหตุ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ   
    [๔๒๑]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๔๒๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๔๒๓] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๒๔]     เหตุ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมโฺม    เหตุสฺส      
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
    [๔๒๕]     เหตุ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมโฺม    เหตุสฺส      
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ     
    [๔๒๖]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ วิปาเก นว อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
    [๔๒๗]     เหตุ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมโฺม    เหตุสฺส      
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๔๒๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๔๒๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๓๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๓๑]     เหตุ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม      
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ปฏิจฺจ      เหตุ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๔๓๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
    [๔๓๓]     นเหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม     
ปฏิจฺจ      นเหตุ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๔๓๔]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
    [๔๓๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๓๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๓๗]    เหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม       
เหตุสฺส   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ      
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    [๔๓๘]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    อาเสวเน    นว    กมเฺม    ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร      
ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   
นว    วิปฺปยตฺุเต    ป ฺจ    อตฺถิยา    นว   นตฺถิยา   นว   วิคเต     
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๔๓๙]    เหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม       
เหตุสฺส  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน       ปจฺจโย:      อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๔๔๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๔๔๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๔๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
            เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________   
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                    เหตุทุกอาจยคามิตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๔๓]   เหตุ  อาจยคามึ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อาจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
นเหตุ   อาจยคามี   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
อาจยคามิ ฺจ   นเหตุ   อาจยคามิ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อาจยคามี    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๔๔๔]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว อวิคเต นว ฯ         
    [๔๔๕]   นเหตุ   อาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อาจยคามี    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๔๔๖]   เหตุ  อาจยคามึ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๔๔๗]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    [๔๔๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๔๔๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๕๐]   เหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อาจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๔๕๑]   เหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อาจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๔๕๒]   เหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อาจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ:   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม  นเหตุสฺส  อาจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ:     ตีณิ    ฯ    เหตุ   
อาจยคามี   จ   นเหตุ   อาจยคามี  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  อาจยคามิสฺส    
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๔๕๓]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อุปนิสฺสเย    นว    อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ    
อวิคเต นว ฯ                                
    [๔๕๔]   เหตุ  อาจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อาจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๔๕๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๔๕๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ    
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๕๘]   เหตุ  อปจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อปจยคามี  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อปจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
นเหตุ   อปจยคามี   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
อปจยคามิ ฺจ   นเหตุ   อปจยคามิ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อปจยคามี    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๔๕๙]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  กมฺเม  นว  อาหาเร    
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๔๖๐]   เหตุ  อปจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อปจยคามี  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๔๖๑]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๔๖๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๔๖๓] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๖๔]   เหตุ  อปจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อปจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๔๖๕]   เหตุ  อปจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อปจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  อปจยคามี     
ธมฺโม   นเหตุสฺส   อปจยคามิสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                         
    [๔๖๖]   เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา   ฉ  สหชาเต  นว  อาหาเร       
ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   
นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ                  
    [๔๖๗]   เหตุ  อปจยคามี  ธมฺโม  เหตุสฺส  อปจยคามิสฺส  ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๔๖๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๔๖๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๗๐] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๗๑]    เหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี   
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ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ     
นเหตุ      เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ      ธมฺม     ปฏิจฺจ     เหตุ   
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๔๗๒]   เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อุปนิสฺสเย     
นว    ปุเรชาเต    นว    อาเสวเน   นว   กมฺเม   นว   วิปาเก    
นว อาหาเร นว อินฺทฺริเย นว อวิคเต นว ฯ     
    [๔๗๓]   นเหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๔๗๔]   เหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   
นเหตุ  เนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ เนวาจยคามินาปจยคามี     
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  เหตุ เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ    
นเหตุ         เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ    
เหตุ เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
    [๔๗๕]    เหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ      
      [๔๗๖]   เหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: ตีณิ ฯ    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 83 

    [๔๗๗]    เหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา: ฯ    
    [๔๗๘]   เหตุ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา: ฯ   
    [๔๗๙]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นวไ    
นอนนฺตเร    ตีณิ    นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นนสิฺสเย   
ตีณิ    นอุปนิสฺสเย    ตีณิ    นปุเรชาเต    นว   นปจฺฉาชาเต   นว   
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร  เอก       
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต    
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
    [๔๘๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๘๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๘๒]     เหตุ    เนวาจยคามินาปจยคามี    ธมโฺม    เหตุสฺส      
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๔๘๓]     เหตุ    เนวาจยคามินาปจยคามี    ธมโฺม    เหตุสฺส      
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๔๘๔]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร      
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นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน   
นว    กมฺเม    ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย     
นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยุตฺเต     
ป ฺจ อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
    [๔๘๕]     เหตุ    เนวาจยคามินาปจยคามี    ธมโฺม    เหตุสฺส      
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   
นเหตุ  เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม นเหตุสฺส เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส   
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย:       อุปนิสฺสยปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ปุเรชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย:       ปจฺฉาชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:      อาหารปจฺจเยน       
ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๔๘๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๔๘๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๔๘๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                เหตุทุกอาจยคามิตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________      
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                     เหตุทุกเสกฺขตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๔๘๙]  เหตุ  เสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  เสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  เสกฺโขฑ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   เสกฺข ฺจ  นเหตุ     
เสกฺข ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  เสกฺโข  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ                                     
    [๔๙๐]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม       
นว วิปาเก นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ         
    [๔๙๑]  เหตุ  เสกฺข  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชชฺติ    
นอธิปติปจฺจยา: ฯ                           
    [๔๙๒]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๔๙๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๔๙๔] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๔๙๕]  เหตุ  เสกฺโข ธมฺโม เหตุสฺส เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
    [๔๙๖]  เหตุ เสกฺโข ธมฺโม เหตุสฺส เสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    สหชาตาธิปติ    ตีณิ    ฯ    นเหตุ    เสกโฺข    ธมฺโม(   
นเหตุสฺส   เสกฺขสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตาธิปติ   
ตีณิ ฯ                                     
    [๔๙๗]   เหตุ   เสกฺโข   ธมฺโม   เหตุสฺส   เสกฺขสฺส   ธมฺมสสฺ   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
    [๔๙๘]   เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร     
นว    สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย     
นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว     
ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา  นว  นตฺถิยา     
นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                    
    [๔๙๙]   เหตุ   เสกฺโข   ธมฺโม   เหตุสฺส   เสกฺขสฺส   ธมฺมสสฺ   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๕๐๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๐๒] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุโลมปจฺจนียมฺป       
    ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๐๓]   เหตุ   อเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อเสกฺโข  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อเสกฺข   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นเหตุ   อเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ   
อเสกฺข ฺจ   นเหตุ   อเสกฺข ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อเสกฺโข  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๕๐๔]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย    นว    ปุเรชาเต   นว   กมฺเม   นว   วิปาเก      
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๕๐๕]   เหตุ   อเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อเสกฺโข  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๕๐๖]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ              
    [๕๐๗] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๕๐๘] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ        
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    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๕๐๙]   เหตุ   อเสกฺโข   ธมโฺม   เหตุสฺส  อเสกฺขสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๕๑๐]   เหตุ   อเสกฺโข   ธมโฺม   เหตุสฺส  อเสกฺขสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  อเสกฺโข     
ธมฺโม    นเหตุสฺส    อเสกฺขสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                         
    [๕๑๑]   เหตุ   อเสกฺโข   ธมโฺม   เหตุสฺส  อเสกฺขสฺส  ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนสิฺสโย ฯ    
    [๕๑๒]   เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร     
นว    สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย     
นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว     
ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว    สมฺปยุตฺเต    นว    อตฺถยิา   นว    
นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ            
    [๕๑๓]   เหตุ   อเสกฺโข   ธมโฺม   เหตุสฺส  อเสกฺขสฺส  ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๕๑๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ       
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    [๕๑๖] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๑๗]    เหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมฺม    ปฏจฺิจ   เหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ  เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ  นเหตุ     
เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๕๑๘]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน      
นว กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ          
    [๕๑๙]    นเหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ     
เนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๕๒๐]    เหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมฺม   ปฏจฺิจ   นเหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ     
เนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    ฯ    เหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ     
นเหตุ  เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ เนวเสกฺขานาเสกฺโข    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ         
    [๕๒๑]    เหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมฺม    ปฏจฺิจ   เหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ   
    [๕๒๒]    เหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมฺม    ปฏิจฺจ   เหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
    [๕๒๓]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย     
ตีณิ     นปุเรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต     นว    นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต     
นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ           
    [๕๒๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๒๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๕๒๖]     เหตุ     เนวเสกฺขานาเสกฺโข     ธมฺโม    เหตุสฺส      
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๕๒๗]     เหตุ     เนวเสกฺขานาเสกฺโข     ธมฺโม    เหตุสฺส      
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ    
    [๕๒๘]     เหตุ     เนวเสกฺขานาเสกฺโข     ธมฺโม    เหตุสฺส      
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ นว ฯ                           
    [๕๒๙]     นเหตุ    เนวเสกฺขานาเสกฺโข    ธมโฺม    นเหตุสฺส      
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
    [๕๓๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ    
อาเสวเน    นว    กมฺเม    ตีณิ    วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ      
อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยตฺุเต   นว     
วิปฺปยุตฺเต    ป ฺจ    อตฺถยิา    นว    นตฺถิยา   นว   วิคเต   นว     
อวิคเต นว ฯ                                
    [๕๓๑]     เหตุ     เนวเสกฺขานาเสกฺโข     ธมฺโม    เหตุสฺส      
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส      ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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    [๕๓๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๓๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  เหตุทุกเสกฺขตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                     เหตุทุกปริตฺตตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๓๕]   เหตุ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปรตฺิโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
นเหตุ   ปริตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ     
ปริตฺต ฺจ   นเหตุ   ปริตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปริตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๕๓๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๕๓๗]   นเหตุ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  ปริตฺโต  ธมโฺม(     
อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   ปริตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  เหตุ   
ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๕๓๘]   เหตุ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  ปริตฺโต  ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   นเหตุ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
นเหตุ    ปริตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   เหตุ    
ปริตฺต ฺจ   นเหตุ   ปริตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  ปริตฺโต  ธมฺโมh       
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ               
    [๕๓๙]   เหตุ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปรตฺิโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๕๔๐]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย     
ตีณิ     นปุเรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต     นว    นอาเสวเน   
นว     นกมฺเม     ตีณิ     นวิปาเก     นว    นอาหาเร    เอก       
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต    
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
    [๕๔๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๔๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๕๔๓]   เหตุ   ปริตฺโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปริตฺตสฺส   ธมฺมสสฺ    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๕๔๔]   เหตุ   ปริตฺโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปริตฺตสฺส   ธมฺมสสฺ    
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อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
    [๕๔๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว อวิคเต นว ฯ         
    [๕๔๖]   เหตุ   ปริตฺโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปริตฺตสฺส   ธมฺมสสฺ    
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๕๔๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๔๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๔๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๕๐]   เหตุ   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  มหคฺคโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   มหคฺคโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ   
มหคฺคต ฺจ    นเหตุ    มหคฺคต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   มหคฺคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๕๕๑]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ    
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นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน      
นว กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ   
    [๕๕๒]   เหตุ   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  มหคฺคโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๕๕๓]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๕๕๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๕๕๕] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๕๕๖]   เหตุ   มหคฺคโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  มหคฺคตสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๕๕๗]   เหตุ   มหคฺคโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  มหคฺคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   นเหตุ   มหคฺคโต   ธมฺโม    
นเหตุสฺส   มหคฺคตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ    
เหตุ   มหคฺคโต   จ  นเหตุ  มหคฺคโต  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  มหคฺคตสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๕๕๘]   เหตุ   มหคฺคโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  มหคฺคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  มหคฺคโต      
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ธมฺโม    นเหตุสฺส    มหคฺคตสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                         
    [๕๕๙]   เหตุ   มหคฺคโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  มหคฺคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
    [๕๖๐]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย    นว    อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก     
นว    อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ       
    [๕๖๑]   เหตุ   มหคฺคโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  มหคฺคตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๕๖๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๖๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๖๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๖๕]   เหตุ   อปฺปมาณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อปฺปมาโณ  ธมโฺม      
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อปฺปมาณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ   อปฺปมาโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
อปฺปมาณ ฺจ   นเหตุ   อปฺปมาณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อปฺปมาโณ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๕๖๖]   เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อุปนิสฺสเย     
นว กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ          
    [๕๖๗]    เหตุ    อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อปฺปมาโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๕๖๘]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๕๖๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๕๗๐] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๕๗๑]   เหตุ   อปฺปมาโณ  ธมโฺม  เหตุสฺส  อปฺปมาณสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๕๗๒]    นเหตุ    อปปฺมาโณ   ธมโฺม   นเหตุสฺส   อปฺปมาณสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๕๗๓]   เหตุ   อปฺปมาโณ  ธมโฺม  เหตุสฺส  อปฺปมาณสฺส  ธมฺมสฺส    
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อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  อปฺปมาโณ     
ธมฺโม    นเหตุสฺส   อปฺปมาณสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ           
    [๕๗๔]    เหตุ    อปฺปมาโณ    ธมฺโม    เหตุสฺส   อปฺปมาณสฺส     
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ         
    [๕๗๕]   เหตุ   อปฺปมาโณ  ธมโฺม  เหตุสฺส  อปฺปมาณสฺส  ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: อนนฺตรูปนสิฺสโย ปกตูปนิสฺสโย นว ฯ    
    [๕๗๖]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร   
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร  ตีณิ   
อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว  สมฺปยุตฺเต  นว  อตฺถิยา   
นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ         
    [๕๗๗]    เหตุ    อปฺปมาโณ    ธมฺโม    เหตุสฺส   อปฺปมาณสฺส     
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๕๗๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๗๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๘๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  เหตุทุกปริตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________    
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                   เหตุทุกปริตฺตารมฺมณตฺติก       
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๘๑]   เหตุ   ปริตฺตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  ปริตฺตารมฺมโณ     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   ปริตฺตารมฺมณ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ปรตฺิตารมฺมโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ    ฯ    เหตุ   ปริตฺตารมฺมณ ฺจ   นเหตุ   ปริตฺตารมฺมณ ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ    เหตุ    ปริตฺตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ ฯ                                     
    [๕๘๒]   เหตุยา   นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร       
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว    อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม       
นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ                   
    [๕๘๓]  นเหตุ  ปริตฺตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  ปริตฺตารมฺมโณ     
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    ฯ    นเหตุ    ปริตฺตารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๕๘๔]     เหตุ     ปริตฺตารมฺมณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    เหตุ     
ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๕๘๕]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก      
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นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๕๘๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๕๘๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๕๘๘]   เหตุ   ปริตฺตารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  ปริตฺตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๕๘๙]   เหตุ   ปริตฺตารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  ปริตฺตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๕๙๐]   เหตุ   ปริตฺตารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  ปริตฺตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ            
    [๕๙๑]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ  วิปาเก  นว     
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
นว    อตฺถิยา    นว    นตฺถยิา    นว    วิคเต    นว    อวิคเต      
นว ฯ                                       
    [๕๙๒]   เหตุ   ปริตฺตารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  ปริตฺตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:      
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อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๕๙๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๕๙๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๕๙๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๕๙๖]     เหตุ     มหคฺคตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ   
มหคฺคตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   
มหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    มหคฺคตารมฺมโณ   ธมฺโม�    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   มหคฺคตารมฺมณ ฺจ   นเหตุ     
มหคฺคตารมฺมณ ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    เหตุ   มหคฺคตารมฺมโณ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๕๙๗]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว วิปาเก นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ         
    [๕๙๘]  นเหตุ  มหคฺคตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นเหตุ มหคฺคตารมฺมโณ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    ฯ    นเหตุ    มหคฺคตารมฺมณ    
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ มหคฺคตารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
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    [๕๙๙]     เหตุ     มหคฺคตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ   
มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๖๐๐]  นเหตุยา  เทฺว นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต      
นว     นอาเสวเน     นว     นกมฺเม     ตีณิ    นวิปาเก    นว   
นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ              
    [๖๐๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๖๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๐๓]      เหตุ      มหคฺคตารมฺมโณ      ธมฺโม     เหตุสฺส      
มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
    [๖๐๔]      เหตุ      มหคฺคตารมฺมโณ      ธมฺโม     เหตุสฺส      
มหคฺคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ   
    [๖๐๕]   เหตุ  มหคฺคตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  มหคฺคตารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ    
ตีณิ      ฯ      นเหตุ     มหคฺคตารมฺมโณ     ธมโฺม     นเหตุสฺส    
มหคฺคตารมฺมณสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ    ตีณิ    ฯ    เหตุ    มหคฺคตารมฺมโณ    จ    นเหตุ    
มหคฺคตารมฺมโณ    จ    ธมฺมา   เหตุสฺส   มหคฺคตารมฺมณสฺส   ธมฺมสฺส      
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อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๖๐๖]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก   
นว อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ                 
    [๖๐๗]   เหตุ  มหคฺคตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  มหคฺคตารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๖๐๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๖๐๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๑๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมปฺ ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๖๑๑]     เหตุ     อปฺปมาณารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
อปฺปมาณารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ   
อปฺปมาณารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   อปฺปมาณารมฺมโณ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อปฺปมาณารมฺมณ ฺจ  นเหตุ     
อปฺปมาณารมฺมณ ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     เหตุ     อปฺปมาณารมฺมโณ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ      
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    [๖๑๒]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย  นว  ปุเรชาเต  นว  อาเสวเน  นว      
กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ             
    [๖๑๓]    นเหตุ    อปปฺมาณารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๖๑๔]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ           
    [๖๑๕] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๖๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๑๗]      เหตุ      อปฺปมาณารมฺมโณ     ธมฺโม     เหตุสฺส      
อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
    [๖๑๘]      เหตุ      อปฺปมาณารมฺมโณ     ธมฺโม     เหตุสฺส      
อปฺปมาณารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ       
    [๖๑๙]  เหตุ  อปฺปมาณารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ อปฺปมาณารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส        อธิปติปจฺจเยน        ปจฺจโย:        อารมฺมณาธิปติ    
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สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อปฺปมาณารมฺมโณ   ธมโฺม  นเหตุสฺส     
อปฺปมาณารมฺมณสฺส       ธมฺมสฺส       อธิปติปจฺจเยน       ปจฺจโย:   
อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อปฺปมาณารมฺมโณ  จ     
นเหตุ    อปปฺมาณารมฺมโณ   จ   ธมมฺา   เหตุสฺส   อปฺปมาณารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๖๒๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว   ฌาเน   ตีณิ    
มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ      
    [๖๒๑]      เหตุ      อปฺปมาณารมฺมโณ     ธมฺโม     เหตุสฺส      
อปฺปมาณารมฺมณสฺส       ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:    
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๖๒๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๖๒๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๒๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
               เหตุทุกปริตฺตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________    
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                      เหตุทุกหีนตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๖๒๕]   เหตุ   หีน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  หีโน  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   หีน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  หีโน     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   หนี ฺจ   นเหตุ     
หีน ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   หีโน   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ                                     
    [๖๒๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน      
นว กมฺเม นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ          
    [๖๒๗]   นเหตุ  หีน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  หีโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
นเหตุปจฺจยา: ฯ                             
    [๖๒๘]   เหตุ   หีน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  หีโน  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
นอธิปติปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   หีน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  หีโน    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   หีน ฺจ  นเหตุ    
หีน ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  หีโน  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นอธิปติปจฺจยา:       
ตีณิ ฯ                                     
    [๖๒๙]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว    
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นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    [๖๓๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๖๓๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๓๒]  เหตุ  หีโน  ธมฺโม  เหตุสสฺ  หีนสฺส  ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
    [๖๓๓]  เหตุ  หีโน  ธมฺโม เหตุสฺส หีนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    ฯ    ...    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ    
สหชาตาธิปติ ฯ                              
    [๖๓๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   อาเสวเน   นว  กมฺเม  ตีณิ    
อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ                    
    [๖๓๕]    เหตุ    หีโน    ธมฺโม    เหตุสฺส   หีนสสฺ   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๖๓๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
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    [๖๓๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๓๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๖๓๙]   เหตุ   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   มชฌฺิโม  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๖๔๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
    [๖๔๑]   นเหตุ   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏจฺิจ  นเหตุ  มชฺฌิโม  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๖๔๒]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
โนวิคเต ตีณิ ฯ                             
    [๖๔๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๔๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๔๕]   เหตุ   มชฺฌิโม   ธมฺโม   เหตุสฺส   มชฌฺิมสฺส   ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
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    [๖๔๖]   เหตุ   มชฺฌิโม   ธมฺโม   เหตุสฺส   มชฌฺิมสฺส   ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ    ...   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ                
    [๖๔๗]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    กมเฺม   ตีณิ   วิปาเก   นว      
อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ                    
    [๖๔๘]   เหตุ   มชฺฌิโม   ธมฺโม   เหตุสฺส   มชฌฺิมสฺส   ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
   [๖๔๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ         
   [๖๕๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ       
   [๖๕๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ         
   ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป       
   อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมปฺ คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ       
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๖๕๒]    เหตุ   ปณีต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปณีโต   ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นเหตุ   ปณีต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ    ปณีโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   
ปณีต ฺจ    นเหตุ    ปณีต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปณีโต   ธมโฺม    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 110 

อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๖๕๓]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
กมฺเม นว วิปาเก นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ   
    [๖๕๔]    เหตุ   ปณีต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปณีโต   ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๖๕๕]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๖๕๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๖๕๗] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๕๘]    เหตุ    ปณีโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปณีตสฺส   ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๖๕๙]   นเหตุ   ปณีโต   ธมโฺม   นเหตุสฺส   ปณีตสฺส   ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
    [๖๖๐]    เหตุ    ปณีโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปณีตสฺส   ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ     
    [๖๖๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา   ฉ    
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ    
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นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ                  
    [๖๖๒]    เหตุ    ปณีโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปณีตสฺส   ธมฺมสสฺ   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๖๖๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๖๖๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๖๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                    เหตุทุกหีนตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                        __________           
                     เหตุทุกมิจฺฉตฺตตฺติก    
                        ปฏิจฺจวาโร         
    [๖๖๖]   เหตุ   มิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  มิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  มจฺิฉตฺตนิยต  ธมฺม      
ปฏิจฺจ   นเหตุ   มิจฺฉตฺตนิยโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ       
เหตุ   มิจฺฉตฺตนิยต ฺจ   นเหตุ   มิจฺฉตฺตนิยต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ      
มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
    [๖๖๗]   เหตุ   มิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  มิจฺฉตฺตนิยโต    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 112 

ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ          
    [๖๖๘]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   นว   อาเสวเน      
นว กมฺเม นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ          
    [๖๖๙]   เหตุ   มิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  มิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๖๗๐]    นอธิปติยา   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   นว   นกมฺเม   ตีณิ    
นวิปาเก นว ฯ                               
    [๖๗๑] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ      
    [๖๗๒] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๗๓]   เหตุ   มิจฺฉตฺตนิยโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   มิจฺฉตฺตนิยตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๖๗๔]   นเหตุ   มิจฺฉตฺตนิยโต   ธมฺโม  นเหตุสฺส  มิจฺฉตฺตนิยตสฺส     
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ   
    [๖๗๕]    เหตุยา    ตีณิ    อธิปติยา    ตีณิ    สหชาเต   นว     
อ ฺม ฺเ    นว    นิสฺสเย    นว   อุปนิสฺสเย   นว   กมฺเม   ตีณิ      
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อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   ตีณิ     
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ       
    [๖๗๖]   เหตุ   มิจฺฉตฺตนิยโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   มิจฺฉตฺตนิยตสฺส     
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๖๗๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๖๗๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ      
    [๖๗๙] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๖๘๐]   เหตุ   สมฺมตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  สมฺมตฺตนิยโต     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นเหตุ   สมฺมตฺตนิยต    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   สมมฺตฺตนิยโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ   ฯ   เหตุ   สมฺมตฺตนิยต ฺจ   นเหตุ  สมฺมตฺตนิยต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
เหตุ สมมฺตฺตนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ      
    [๖๘๑]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
ปุเรชาเต    นว    อาเสวเน   นว   กมฺเม   นว   อาหาเร   นว     
อวิคเต นว ฯ                                
    [๖๘๒]   เหตุ   สมฺมตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  สมฺมตฺตนิยโต    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๖๘๓]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๖๘๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๖๘๕] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๖๘๖]   เหตุ   สมฺมตฺตนิยโต   ธมโฺม   เหตุสฺส   สมฺมตฺตนิยตสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๖๘๗]   เหตุ   สมฺมตฺตนิยโต   ธมโฺม   เหตุสฺส   สมฺมตฺตนิยตสฺส    
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ    
สมฺมตฺตนิยโต   ธมโฺม  นเหตุสฺส  สมฺมตฺตนิยตสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                 
    [๖๘๘]   เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา  ฉ  สหชาเต  นว  อ ฺม ฺเ     
นว      นิสฺสเย     นว     อุปนิสฺสเย     นว     กมฺเม     ตีณิ    
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ       
    [๖๘๙]   เหตุ   สมฺมตฺตนิยโต   ธมโฺม   เหตุสฺส   สมฺมตฺตนิยตสฺส    
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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    [๖๙๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๖๙๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๙๒] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๖๙๓]   เหตุ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อนิยโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   อนิยโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   
อนิยต ฺจ   นเหตุ   อนิยต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อนิยโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๖๙๔]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ             
    [๖๙๕]   นเหตุ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อนิยโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อนิยต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  เหตุ    
อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๖๙๖]   เหตุ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อนิยโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   นเหตุ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
นเหตุ    อนิยโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   เหตต  
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อนิยต ฺจ   นเหตุ   อนิยต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อนิยโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ               
    [๖๙๗]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย     
ตีณิ     นปุเรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต     นว    นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต     
นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ           
    [๖๙๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๖๙๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นสิฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๐๐]   เหตุ   อนิยโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   อนิยตสฺส   ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๗๐๑]   เหตุ   อนิยโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   อนิยตสฺส   ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๗๐๒]   เหตุ   อนิยโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   อนิยตสฺส   ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ   อนิยโต   ธมฺโม   นเหตุสฺส  อนิยตสฺส  ธมมฺสฺส  อธิปติปจฺจเยน    
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ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ  เหตุ  อนิยโต  จ     
นเหตุ   อนิยโต  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  อนิยตสฺส  ธมมฺสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ   
    [๗๐๓]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    อาเสวเน    นว    กมเฺม    ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร      
ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   
นว    วิปฺปยตฺุเต    ป ฺจ    อตฺถิยา    นว   นตฺถิยา   นว   วิคเต     
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๗๐๔]   เหตุ   อนิยโต   ธมฺโม   เหตุสฺส   อนิยตสฺส   ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๗๐๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๐๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๐๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  เหตุทุกมิจฺฉตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________   
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                   เหตุทุกมคฺคารมฺมณตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๗๐๘]   เหตุ   มคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  มคฺคารมฺมโณ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  มคฺคารมฺมณ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   มคฺคารมฺมโณ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
เหตุ   มคฺคารมฺมณ ฺจ   นเหตุ   มคฺคารมฺมณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ     
มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๗๐๙]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๗๑๐]   นเหตุ   มคฺคารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  มคฺคารมฺมโณ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๗๑๑]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ           
    [๗๑๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๗๑๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๑๔]   เหตุ   มคฺคารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   มคฺคารมฺมณสฺส    
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๗๑๕]   เหตุ   มคฺคารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   มคฺคารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ    
มคฺคารมฺมโณ   ธมโฺม  นเหตุสฺส  มคฺคารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                 
    [๗๑๖]   เหตุ   มคฺคารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   มคฺคารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ            
    [๗๑๗]   เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร     
นว    สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย     
นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ  อินฺทฺริเย  นว   
ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   นว   สมฺปยุตฺเต   นว   อตฺถิยา  นว  นตฺถิยา     
นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                    
    [๗๑๘]   เหตุ   มคฺคารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   มคฺคารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๗๑๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๒๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๒๑] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________      
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๗๒๒]  เหตุ  มคฺคเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  มคฺคเหตุโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   มคฺคเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
นเหตุ   มคฺคเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ     
มคฺคเหตุก ฺจ   นเหตุ   มคฺคเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  มคฺคเหตุโก    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๗๒๓]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อาเสวเน   นว   กมฺเม   นว  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  อวิคเต      
นว ฯ                                       
    [๗๒๔]   เหตุ   มคฺคเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   มคฺคเหตุโก    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๗๒๕]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๗๒๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ฉ ฯ         
    [๗๒๗] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ฉ ฯ         
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๒๘]  เหตุ  มคฺคเหตุโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  มคฺคเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
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    [๗๒๙]  เหตุ  มคฺคเหตุโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  มคฺคเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ  ฯ  นเหตุ  มคฺคเหตุโก    
ธมฺโม      นเหตุสฺส     มคฺคเหตุกสฺส     ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน    
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                 
    [๗๓๐]   เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา  ฉ  สหชาเต  นว  อ ฺม ฺเ     
นว      นิสฺสเย     นว     อุปนิสฺสเย     นว     กมฺเม     ตีณิ    
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ       
    [๗๓๑]  เหตุ  มคฺคเหตุโก  ธมโฺม  เหตุสฺส  มคฺคเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส    
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๗๓๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๓๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๓๔] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๗๓๕]    เหตุ   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   มคฺคาธิปติ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  มคฺคาธิปตึ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   มคฺคาธิปติ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
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เหตุ    มคฺคาธิปติ ฺจ    นเหตุ   มคฺคาธิปติ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
    [๗๓๖]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  กมฺเม  นว  อาหาเร    
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๗๓๗]   เหตุ  มคฺคาธิปตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  มคฺคาธิปติ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๗๓๘]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๗๓๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๗๔๐] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๔๑]   เหตุ  มคฺคาธิปติ  ธมฺโม  เหตุสฺส  มคฺคาธิปติสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๗๔๒]   เหตุ  มคฺคาธิปติ  ธมฺโม  เหตุสฺส  มคฺคาธิปติสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๗๔๓]   เหตุ  มคฺคาธิปติ  ธมฺโม  เหตุสฺส  มคฺคาธิปติสฺส  ธมฺมสฺส     
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ  มคฺคาธิปติ  ธมฺโม  นเหตุสฺส  มคฺคาธิปติสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน      
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ปจฺจโย:     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     ตีณิ     ฯ    เหตุ   
มคฺคาธิปติ   จ   นเหตุ   มคฺคาธิปติ  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  มคฺคาธิปติสฺส    
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯb   
    [๗๔๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   
นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ    
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ                  
    [๗๔๕]    นเหตุ    มคฺคาธิปติ   ธมฺโม   เหตุสฺส   มคฺคาธิปติสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๗๔๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๔๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๔๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                 เหตุทุกมคฺคารมฺมณตฺติก นิฏ ิต     
                       ______________    
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                     เหตุทุกอุปฺปนฺนตฺติก    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๔๙]   เหตุ   อุปฺปนโฺน   ธมฺโม   เหตุสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๗๕๐]   นเหตุ   อุปฺปนฺโน  ธมโฺม  นเหตุสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
    [๗๕๑]   เหตุ   อุปฺปนโฺน   ธมฺโม   เหตุสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมมฺสฺส     
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  อุปฺปนฺโน   
ธมฺโม    นเหตุสฺส    อุปฺปนฺนสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ           
    [๗๕๒]   เหตุ   อุปฺปนโฺน   ธมฺโม   เหตุสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมมฺสฺส     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ                      
    [๗๕๓]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  ฉ  สหชาเต    
นว    อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   ตีณิ:   อุปฺปนฺน     
อุตุ  อุปนิสฺสาย  ฌาน  อุปปฺาเทติ  วิปสฺสน  อุปฺปาเทติ  มคฺค  อุปฺปาเทติ   
อภิ ฺ   อุปฺปาเทติ   สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ    กมฺเม    ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   
นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยุตฺเต     
ป ฺจ อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ      
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    [๗๕๔]   เหตุ   อุปฺปนโฺน   ธมฺโม   เหตุสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมมฺสฺส     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                     
    [๗๕๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๕๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
            อิมมหฺิ ทุกตฺติเก ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป     
            ปจฺจยวาโรป นิสสฺยวาโรป สสฏวาโรป     
            สมฺปยุตฺตวาโรป อนุปฺปนฺโนป อุปฺปาทิป นตฺถิ ฯ   
                  เหตุทุกอุปฺปนฺนตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                      เหตุทุกอตีตตฺติก    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๕๘]    เหตุ    ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๗๕๙]   นเหตุ   ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   นเหตุสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๗๖๐]  เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺโน  ธมโฺม  เหตุสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ     
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นเหตุ    ปจฺจุปฺปนฺโน    ธมฺโม    นเหตุสฺส    ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ     
    [๗๖๑]    เหตุ    ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส     
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ             
    [๗๖๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา   ฉ    
สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสสฺเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว     
ปุเรชาเต    ตีณิ    ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   กมเฺม   ตีณิ   วิปาเก   นว     
อาหาเร   ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต   
นว วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ    
    [๗๖๓]    เหตุ    ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   เหตุสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส     
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ             
    [๗๖๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๖๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๖๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
            อิมมหฺิ ทุกตฺติเก ปฏิจฺจวาโรป สหชาตวาโรป     
            ปจฺจยวาโรป นิสสฺยวาโรป สสฏวาโรป     
            สมฺปยุตฺตวาโรป อตีตมฺป อนาคตมฺป นตฺถิ ฯ     
                  เหตุทุกอตีตตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                        _________  



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 127 

                   เหตุทุกอตีตารมฺมณตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๗๖๗]   เหตุ   อตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อตีตารมฺมโณ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  อตีตารมฺมณ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   อตีตารมฺมโณ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
เหตุ   อตีตารมฺมณ ฺจ   นเหตุ   อตีตารมฺมณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ     
อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๗๖๘]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ   
    [๗๖๙]     นเหตุ     อตีตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
อตีตารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   นเหตุ  อตีตารมฺมณ     
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๗๗๐]   เหตุ   อตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อตีตารมฺมโณ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๗๗๑]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ           
    [๗๗๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๗๗๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ       
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    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๗๔]   เหตุ   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   อตีตารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๗๗๕]   เหตุ   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   อตีตารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๗๗๖]   เหตุ   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   อตีตารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ    
ตีณิ    ฯ   นเหตุ   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   นเหตุสฺส   อตีตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ    
ตีณิ   ฯ   เหตุ   อตีตารมฺมโณ   จ   นเหตุ  อตีตารมฺมโณ  จ  ธมฺมา   
เหตุสฺส     อตีตารมฺมณสฺส     ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ                       
    [๗๗๗]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย   นว   ฌาเน   
ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว อวิคเต นว ฯ    
    [๗๗๘]   เหตุ   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   เหตุสฺส   อตีตารมฺมณสฺส    
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ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๗๗๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๘๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๘๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๗๘๒]  เหตุ  อนาคตารมฺมณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  อนาคตารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อนาคตารมฺมณ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ     อนาคตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ  อนาคตารมฺมณ ฺจ  นเหตุ  อนาคตารมฺมณ ฺจ     
ธมฺม     ปฏิจฺจ     เหตุ     อนาคตารมฺมโณ     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
    [๗๘๓]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว   กมฺเม  นว  อวิคเต   
นว ฯ                                       
    [๗๘๔]     นเหตุ    อนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นเหตุ    
อนาคตารมฺมโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา:     นเหตุ   
อนาคตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อนาคตารมฺมโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ      
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นเหตุปจฺจยา: ฯ                          
    [๗๘๕]  เหตุ  อนาคตารมฺมณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  อนาคตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๗๘๖]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ           
    [๗๘๗] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๗๘๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๗๘๙]   เหตุ  อนาคตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  อนาคตารมฺมณสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๗๙๐]   เหตุ  อนาคตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  อนาคตารมฺมณสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๗๙๑]   เหตุ  อนาคตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  อนาคตารมฺมณสฺส     
ธมฺมสฺส        อธิปติปจฺจเยน        ปจฺจโย:        อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อนาคตารมฺมโณ   ธมฺโม  นเหตุสฺส   
อนาคตารมฺมณสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ    
สหชาตาธิปติ:    ตีณิ    ฯ    เหตุ    อนาคตารมฺมโณ    จ   นเหตุ      
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อนาคตารมฺมโณ    จ    ธมมฺา   เหตุสฺส   อนาคตารมฺมณสฺส   ธมมฺสฺส    
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ     
    [๗๙๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน    
ตีณิ มคฺเค ตีณิ อวิคเต นว ฯ                
    [๗๙๓]   เหตุ  อนาคตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  อนาคตารมฺมณสฺส     
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ          
    [๗๙๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๗๙๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๗๙๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๗๙๗]     เหตุ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นเหตุ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ      
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฺจ       
นเหตุ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ      
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๗๙๘]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ                       
    [๗๙๙]    นเหตุ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    นเหตุ     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   ธมโฺม      
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๘๐๐]     เหตุ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ       
    [๘๐๑]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๘๐๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๘๐๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๐๔]  เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม เหตุสสฺ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส    
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๘๐๕]  เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม เหตุสสฺ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๘๐๖]  เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม เหตุสฺส ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส        อธิปติปจฺจเยน        ปจฺจโย:        อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ  ธมโฺม  นเหตุสฺส     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส       ธมฺมสฺส       อธิปติปจฺจเยน      ปจฺจโย:   
อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ  จ     
นเหตุ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   จ   ธมมฺา   เหตุสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๘๐๗]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ    วิปาเก    นว    อาหาเร    ตีณิ   อินฺทฺริเย   นว   อวิคเต     
นว ฯ                                       
    [๘๐๘]  เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม เหตุสสฺ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๘๐๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๘๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ       
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    [๘๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                เหตุทุกอตีตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                     เหตุทุกอชฺฌตฺตตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๑๒]   เหตุ   อชฌฺตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อชฺฌตฺโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อชฌฺตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
นเหตุ   อชฺฌตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ     
อชฺฌตฺต ฺจ    นเหตุ    อชฌฺตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อชฺฌตฺโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๘๑๓]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อธิปติยา  นว  กมฺเม       
นว วิปาเก นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ         
    [๘๑๔]   นเหตุ   อชฺฌตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อชฺฌตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    นเหตุ   อชฺฌตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ   
อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๘๑๕]   เหตุ   อชฌฺตฺต   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  อชฺฌตฺโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อชฺฌตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
นเหตุ   อชฺฌตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   เหตุ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 135 

อชฺฌตฺต ฺจ    นเหตุ    อชฌฺตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อชฌฺตฺโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ         
    [๘๑๖]   เหตุ   อชฌฺตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อชฺฌตฺโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๘๑๗]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ      
    [๘๑๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๑๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๒๐]   เหตุ   อชฌฺตฺโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  อชฺฌตฺตสฺส  ธมฺมสสฺ    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตีณิ ฯ                
    [๘๒๑]   เหตุ   อชฌฺตฺโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  อชฺฌตฺตสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๘๒๒]   เหตุ   อชฌฺตฺโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  อชฺฌตฺตสฺส  ธมฺมสฺส     
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อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ     อชฌฺตฺโต     ธมโฺม     นเหตุสฺส    อชฌฺตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
เหตุ   อชฺฌตฺโต   จ  นเหตุ  อชฺฌตฺโต  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  อชฺฌตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๘๒๓]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
นว    สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   นิสฺสเย       
นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน   
นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   นว     
ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค    นว   สมฺปยุตฺเต   นว   วิปฺปยตฺุเต   ป ฺจ    
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
    [๘๒๔]   เหตุ   อชฌฺตฺโต   ธมโฺม   เหตุสฺส  อชฺฌตฺตสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๘๒๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๘๒๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๒๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________     
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๒๘]   เหตุ   พหิทฺธา   ธมฺม   ปฏจฺิจ   เหตุ  พหิทฺธา  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๘๒๙]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว   กมฺเม  นว  วิปาเก   
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๘๓๐]   นเหตุ   พหิทฺธา   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  พหิทฺธา  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    นเหตุ   พหิทฺธา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
พหิทฺธา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๘๓๑]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย็     
เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต     
นว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ           
    [๘๓๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๓๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๓๔]    เหตุ   พหิทฺธา   ธมฺโม   เหตุสฺส   พหิทฺธา   ธมฺมสสฺ     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
    [๘๓๕]    เหตุ   พหิทฺธา   ธมฺโม   เหตุสฺส   พหิทฺธา   ธมฺมสสฺ     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ                
    [๘๓๖]    เหตุ   พหิทฺธา   ธมฺโม   เหตุสฺส   พหิทธฺา   ธมฺมสฺส     
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ    
นเหตุ   พหิทฺธา   ธมฺโม   นเหตุสฺส   พหิทฺธา  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย:  อารมฺมณาธิปติ  สหชาตาธิปติ  ตีณิ  ฯ  เหตุ  พหิทฺธา จ นเหตุ   
พหิทฺธา    จ    ธมฺมา   เหตุสฺส   พหิทฺธา   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ               
    [๘๓๗]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
ปุเรชาเต    ตีณิ    อาเสวเน    นว   กมเฺม   ตีณิ   วิปาเก   นว     
อวิคเต นว ฯ                                
    [๘๓๘]    เหตุ   พหิทฺธา   ธมฺโม   เหตุสฺส   พหิทฺธา   ธมฺมสสฺ     
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๘๓๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๘๔๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๔๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ  
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                 อชฺฌตฺตพหิทฺธา น ลพฺภนฺติ ฯ       
                 เหตุทุกอชฺฌตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                   ________________________       
                  เหตุทุกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก       
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๔๒]     เหตุ     อชฺฌตฺตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ     
อชฺฌตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ     
อชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    อชฺฌตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อชฺฌตฺตารมฺมณ ฺจ   นเหตุ    
อชฺฌตฺตารมฺมณ ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    เหตุ   อชฺฌตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๘๔๓]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๘๔๔]     นเหตุ    อชฌฺตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ     
อชฺฌตฺตารมฺมโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา:     นเหตุ    
อชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    อชฺฌตฺตารมฺมโณ    ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๘๔๕]     เหตุ     อชฺฌตฺตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 140 

อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ   
    [๘๔๖]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๘๔๗] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๘๔๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๔๙]   เหตุ  อชฺฌตฺตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  อชฌฺตฺตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๘๕๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๘๕๑]   เหตุ  อชฺฌตฺตารมฺมโณ  ธมฺโม  เหตุสสฺ  อชฌฺตฺตารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๘๕๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๘๕๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๕๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ     
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณต เอว คเณตพฺพ ฯ       
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๕๕]     เหตุ     พหิทธฺารมฺมณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    เหตุ     
พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๘๕๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
    [๘๕๗]     นเหตุ     พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ     
พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๘๕๘]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นฌาเน เอก นมคฺเค เอก นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
    [๘๕๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๘๖๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๖๑]   เหตุ   พหิทฺธารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  พหิทฺธารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๘๖๒]   เหตุ   พหิทฺธารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  พหิทฺธารมฺมณสฺส   
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ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๘๖๓]   เหตุ   พหิทฺธารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  พหิทฺธารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตาธิปติ   ตีณิ   ฯ   นเหตุ    
พหิทฺธารมฺมโณ     ธมฺโม     นเหตุสฺส     พหิทฺธารมฺมณสฺส    ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ   
    [๘๖๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว    อธิปติยา   ฉ      
กมฺเม ตีณิ วิปาเก นว อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ       
    [๘๖๕]   เหตุ   พหิทฺธารมฺมโณ   ธมโฺม  เหตุสฺส  พหิทฺธารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๘๖๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๘๖๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๖๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
               เหตุทุกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                       ______________     
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                  เหตุทุกสนิทสฺสนสปฺปฏฆิตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๖๙]  นเหตุ  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    ...    อธิปติปจฺจยา:     
สหชาตปจฺจยา:     อ ฺม ฺปจฺจยา:    นิสฺสยปจฺจยา:    กมฺมปจฺจยา:   
วิปากปจฺจยา:  อาหารปจฺจยา: อินฺทฺริยปจฺจยา: ฌานปจฺจยา: มคฺคปจฺจยา:    
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา: อตฺถิปจฺจยา: อวิคตปจฺจยา: ฯ      
    [๘๗๐]    เหตุยา    เอก   อธิปติยา   เอก   สหชาเต   เอก      
อ ฺม ฺเ    เอก   นิสฺสเย   เอก   กมเฺม   เอก   วิปาเก   เอก     
อาหาเร    เอก    อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   มคฺเค   เอกd     
วิปฺปยุตฺเต เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
    [๘๗๑]   นเหตุยา  เอก  นอารมฺมเณ  เอก  นอธิปติยา  เอก  ฯ     
สพฺเพ ปจฺจยา กาตพฺพา ฯเปฯ โนวิคเต เอก ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๗๒]     นเหตุ     อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมโฺม     นเหตุสฺส    
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส       ธมฺมสฺส       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:   
อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อตฺถปิจฺจเยน    
ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ             
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
                       ______________     
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๗๓]     เหตุ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นเหตุ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ  นเหตุ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๘๗๔]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว   กมฺเม  นว  วิปาเก   
นว อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ                   
    [๘๗๕]    นเหตุ    อนทิสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    เหตุ   อนิทสสฺนอปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
    [๘๗๖]    นเหตุ    อนทิสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
    [๘๗๗]     เหตุ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๘๗๘]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นปุเรชาเต    นว   นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม    
ตีณิ    นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   
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เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ    นวิปฺปยุตฺเต    นว    โนนตฺถิยา   ตีณิ    
โนวิคเต ตีณิ ฯ                             
    [๘๗๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๘๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๘๑]  เหตุ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  เหตุสสฺ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๘๘๒]  เหตุ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  เหตุสสฺ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ        
    [๘๘๓]  เหตุ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  เหตุสสฺ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส     
ธมฺมสฺส        อธิปติปจฺจเยน        ปจฺจโย:        อารมฺมณาธิปติ   
สหชาตาธิปติ    ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  นเหตุสฺส   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  อารมฺมณาธิปติ    
สหชาตาธิปติ    ตีณิ    ฯ    เหตุ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ   นเหตุ     
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   เหตุสฺส   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   ธมฺมสสฺ    
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ตีณิ ฯ    
    [๘๘๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ    
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นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ  ปจฺฉาชาเต   
ตีณิ      อาเสวเน     นว     กมฺเม     ตีณิ     วิปาเก     นว      
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    นว    ฌาเน    ตีณิ    มคฺเค   นว   
สมฺปยุตฺเต    นว   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา   นว   
วิคเต นว อวิคเต นว ฯ                       
    [๘๘๕]      เหตุ      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมโฺม     เหตุสฺส    
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส       ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:  ฯ   
    [๘๘๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๘๘๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๘๘๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
              เหตุทุกสนิทสฺสนสปฺปฏิฆตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       __________            
                     สเหตุกทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๘๘๙]   สเหตุก   กุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ  สเหตุโก  กุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๘๙๐]   สเหตุก   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  กุสโล  ธมโฺม     
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อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                
    [๘๙๑]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก     
อนนฺตเร    เอก    สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ     
เอก   นิสฺสเย   เอก   อุปนิสฺสเย  เอก  ปุเรชาเต  เอก  อาเสวเน     
เอก กมฺเม เอก อาหาเร เอก อวิคเต เอก ฯ     
    [๘๙๒]   สเหตุก   กุสล   ธมมฺ  ปฏจฺิจ  สเหตุโก  กุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๘๙๓]    นอธิปติยา   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต      
เอก    นอาเสวเน    เอก    นกมฺเม    เอก    นวิปาเก    เอก      
นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ                        
    [๘๙๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา เอก ฯ      
    [๘๙๕] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๘๙๖]   สเหตุโก   กุสโล   ธมโฺม  สเหตุกสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๘๙๗]   สเหตุโก   กสุโล   ธมโฺม  สเหตุกสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
    [๘๙๘]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก      
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อนนฺตเร    เอก    สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   เอก   อ ฺม ฺเ     
เอก   นิสฺสเย   เอก   อุปนิสฺสเย   เอก   อาเสวเน   เอก  กมฺเม     
เอก    อาหาเร    เอก   อินฺทฺริเย   เอก   ฌาเน   เอก   มคฺเค   
เอก    สมฺปยตฺุเต   เอก   อตฺถิยา   เอก   นตฺถิยา   เอก   วิคเต   
เอก อวิคเต เอก ฯ                         
    [๘๙๙]   สเหตุโก   กุสโล   ธมโฺม  สเหตุกสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๙๐๐] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ เอก ฯ    
    [๙๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ      
    [๙๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๐๓]    สเหตุก   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก   อกุสโล     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อเหตุก   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
สเหตุโก    อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สเหตุก    
อกุสล ฺจ    อเหตุก    อกสุล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สเหตุโก   อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๙๐๔]   สเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  อกุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ     อารมฺมณปจฺจยา:    สเหตุก    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
อเหตุโก    อกุสโล    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   สเหตุก    
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก   อกุสโล  จ  อเหตุโก  อกุสโล  จ     
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อเหตุก   อกุสล   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   สเหตุโก   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:  ฯ    
สเหตุก    อกสุล ฺจ    อเหตุก   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
    [๙๐๕]    สเหตุก   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก   อกุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: ฯ           
    [๙๐๖]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   เอก    
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร   ป ฺจ   สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ     
ป ฺจ      นิสสฺเย      ป ฺจ     อุปนิสฺสเย     ป ฺจ     ปุเรชาเต   
ป ฺจ   อาเสวเน   ป ฺจ   กมฺเม   ป ฺจ   อาหาเร   ป ฺจ  อินฺทฺริเย   
ป ฺจ   ฌาเน   ป ฺจ   มคฺเค   ป ฺจ   สมฺปยุตฺเต   ป ฺจ   วิปฺปยุตฺเต   
ป ฺจ     อตฺถยิา     ป ฺจ     นตฺถิยา     ป ฺจ     วิคเต    ป ฺจ   
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๙๐๗]    สเหตุก   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อเหตุโก   อกุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๙๐๘]   สเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  อกุสโล  ธมโฺม     
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อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ                
    [๙๐๙]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   ป ฺจ  นปุเรชาเต  ป ฺจ     
นปจฺฉาชาเต    ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก     
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ                   
    [๙๑๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ      
    [๙๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๑๒]   สเหตุโก  อกสุโล  ธมฺโม  สเหตุกสฺส  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ                 
    [๙๑๓]   สเหตุโก  อกุสโล  ธมฺโม  สเหตุกสฺส  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส๔     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อเหตุโก   อกุสโล   ธมฺโม    
อเหตุกสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ    
สเหตุโก   อกุสโล   จ   อเหตุโก   อกสุโล   จ   ธมมฺา  สเหตุกสฺส     
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
    [๙๑๔]   สเหตุโก  อกุสโล  ธมฺโม  สเหตุกสฺส  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯ     
    [๙๑๕]    เหตุยา    เทฺว   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   เอก      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ        
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ป ฺจ    นิสฺสเย   ป ฺจ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม    
ตีณิ    อาหาเร   ตีณิ   อินทฺฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   
สมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    อตฺถยิา    ป ฺจ   นตฺถิยา   นว   วิคเต   นว     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๙๑๖]   สเหตุโก  อกุสโล  ธมฺโม  สเหตุกสฺส  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๙๑๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๙๑๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    [๙๑๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                    ___________________        
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๒๐]   สเหตุก   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  อพฺยากโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อเหตุก  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อเหตุโก   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯx    
สเหตุก   อพฺยากต ฺจ   อเหตุก   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
    [๙๒๑]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา   ป ฺจ      
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อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   นว  อ ฺม ฺเ    
ฉ      ฯเปฯ    ปุเรชาเต    เทฺว    อาเสวเน    เทฺว    กมฺเม   
นว วิปาเก นว วิปฺปยุตฺเต นว อวิคเต นว ฯ    
    [๙๒๒]   อเหตุก   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อเหตุโก  อพฺยากโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๙๒๓]   สเหตุก   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อเหตุโก  อพฺยากโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อเหตุก   อพฺยากต  ธมฺม     
ปฏิจฺจ   อเหตุโก   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ    
สเหตุก   อพฺยากต ฺจ   อเหตุก   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อเหตุโก     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
    [๙๒๔]   สเหตุก   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  อพฺยากโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๙๒๕]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร      ตีณิ     นสมนนฺตเร     ตีณิ     นอ ฺม ฺเ     ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย     ตีณิ     นปเุรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต    นว     
นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก  ป ฺจ  นอาหาเร  เอก       
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต    
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ       
    [๙๒๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๙๒๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ       
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    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๒๘]   สเหตุโก   อพฺยากโต   ธมฺโม   สเหตุกสฺส  อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๙๒๙]   สเหตุโก   อพฺยากโต   ธมฺโม   สเหตุกสฺส  อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
    [๙๓๐]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ  อธิปติยา  จตฺตาริ     
อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต  สตฺต  อ ฺม ฺเ   
ฉ    นิสฺสเย    สตฺต    อุปนิสฺสเย    จตฺตาริ    ปุเรชาเต    เทฺว     
ปจฺฉาชาเต    เทฺว    อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม   จตฺตาริ   วิปาเก     
จตฺตาริ    อาหาเร   จตฺตาริ   อินฺทฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน   จตฺตาริ   
มคฺเค    ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   เทฺว   วิปฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   สตฺต       
อวิคเต สตฺต ฯ                              
    [๙๓๑]   สเหตุโก   อพฺยากโต   ธมโฺม   สเหตุกสฺส  อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๙๓๒] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ    
    [๙๓๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๙๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ    
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                 สเหตุกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                   เหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๓๕]    เหตุสมฺปยุตฺต    กุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๙๓๖]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก     
อวิคเต เอก ฯ                              
    [๙๓๗]    นอธิปติยา   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต      
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นวิปฺปยุตฺเต     
เอก ฯ                                     
    [๙๓๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา เอก ฯ      
    [๙๓๙] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๔๐]   เหตุสมฺปยุตฺโต   กุสโล  ธมฺโม  เหตุสมปฺยุตฺตสฺส  กสุลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
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    [๙๔๑]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก     
อนนฺตเร เอก สมนนฺตเร เอก กมฺเม เอก อวิคเต เอก ฯ   
    [๙๔๒]   เหตุสมฺปยุตฺโต   กุสโล  ธมฺโม  เหตุสมปฺยุตฺตสฺส  กสุลสฺส     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๙๔๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ เอก ฯ    
    [๙๔๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ      
    [๙๔๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๔๖]    เหตุสมปฺยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เหตุวิปฺปยุตฺต  อกุสล       
ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุสมฺปยุตฺโต  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ       
เหตุสมฺปยุตฺต         อกุสล ฺจ        เหตุวิปฺปยุตฺต        อกุสล ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุสมฺปยุตฺโต อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๙๔๗]    เหตุสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุวิปฺปยุตฺต      
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อกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     เหตุสมฺปยุตฺโต     อกุสโล     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  เหตุสมฺปยุตฺต  อกุสล ฺจ  เหตุวิปฺปยุตฺต    
อกุสล ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     เหตุสมฺปยุตฺโต    อกสุโล    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                
    [๙๔๘]    เหตุสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๙๔๙]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   เอก    
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร   ป ฺจ   สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ     
ป ฺจ      นิสสฺเย      ป ฺจ     อุปนิสฺสเย     ป ฺจ     ปุเรชาเต   
ป ฺจ     อาเสวเน     ป ฺจ    กมฺเม    ป ฺจ    อาหาเร    ป ฺจ       
อินฺทฺริเย     ป ฺจ    ฌาเน    ป ฺจ    มคฺเค    ป ฺจ    สมฺปยุตฺเต    
ป ฺจ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
    [๙๕๐]    เหตุสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุวิปฺปยุตฺโต       
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๙๕๑]    เหตุสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ   
    [๙๕๒]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   ป ฺจ  นปุเรชาเต  ป ฺจ     
นปจฺฉาชาเต    ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก     
ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ                   
    [๙๕๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ       
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    [๙๕๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๕๕]    เหตุสมฺปยุตฺโต    อกุสโล    ธมฺโม    เหตุสมฺปยุตฺตสฺส    
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ   
    [๙๕๖]    เหตุสมฺปยุตฺโต    อกุสโล    ธมฺโม    เหตุสมฺปยุตฺตสฺส    
อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  เหตุวิปฺปยุตฺโต    
อกุสโล      ธมฺโม      เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส      อกุสลสฺส      ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   เหตุสมฺปยุตฺโต   อกุสโล   จ     
เหตุวิปฺปยุตฺโต    อกุสโล    จ    ธมฺมา   เหตุสมฺปยุตฺตสฺส   อกุสลสฺส    
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๙๕๗]    เหตุยา    เทฺว   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   เอก      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ       
ป ฺจ    นิสฺสเย   ป ฺจ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม    
ตีณิ    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ   มคฺเค     
ตีณิ สมฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
    [๙๕๘]    เหตุสมฺปยุตฺโต    อกุสโล    ธมฺโม    เหตุสมฺปยุตฺตสฺส    
อกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 158 

    [๙๕๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๙๖๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ฯ      
    [๙๖๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๖๒]   เหตุสมฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุสมฺปยุตฺโต   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุวิปฺปยุตฺต       
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุวิปฺปยุตฺโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ      
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   เหตุสมฺปยุตฺต   อพฺยากต ฺจ   เหตุวิปฺปยุตฺตl     
อพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุสมฺปยุตฺโต    อพฺยากโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๙๖๓]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา   ป ฺจ     
อนนฺตเร   จตฺตาริ   สมนนฺตเร   จตฺตาริ   สหชาเต   นว  อ ฺม ฺเ    
นว     ฯเปฯ    ปุเรชาเต    เทฺว    อาเสวเน    เทฺว    กมฺเม   
นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ                   
    [๙๖๔]   เหตุวิปฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุวิปฺปยุตฺโต      
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๙๖๕]   เหตุสมฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุวิปฺปยุตฺโต    
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อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
    [๙๖๖]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว     
นอนนฺตเร   ตีณิ   นสมนนฺตเร   ตีณิ   นอ ฺม ฺเ   ตีณิ   นอุปนิสฺสเย     
ตีณิ     นปุเรชาเต     นว     นปจฺฉาชาเต     นว    นอาเสวเน   
นว   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร  เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก    นมคฺเค    เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
    [๙๖๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๙๖๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ      
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๖๙]    เหตุสมฺปยุตฺโต    อพฺยากโต   ธมโฺม   เหตุสมฺปยุตฺตสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๙๗๐]    เหตุสมฺปยุตฺโต    อพฺยากโต   ธมโฺม   เหตุสมฺปยุตฺตสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๙๗๑]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ  อธิปติยา  จตฺตาริ     
อนนฺตเร    จตฺตาริ    กมฺเม   จตฺตาริ   วิปาเก   จตฺตาริ   อวิคเต     
สตฺต ฯ                                     
    [๙๗๒]    เหตุสมฺปยุตฺโต    อพฺยากโต   ธมฺโม   เหตุสมฺปยุตฺตสฺส     
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อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๙๗๓] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ    
    [๙๗๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๙๗๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ   
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
               เหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                        _________            
                   เหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๗๖]      เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ      กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ     
เหตุเจวสเหตุโกจ   กุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สเหตุโกเจวนจเหตุ  กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  กุสล ฺจ   
สเหตุก ฺเจวนจเหตุ    กุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุเจวสเหตุโกจ    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
    [๙๗๗]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว    กมฺเม    นว    
อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ                      
    [๙๗๘]  เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ    
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    กุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๙๗๙]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    [๙๘๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๙๘๑] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๘๒]   เหตุเจวสเหตุโกจ  กุสโล  ธมฺโม  เหตุสสฺเจวสเหตุกสฺสจ    
กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
    [๙๘๓]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   นว   
นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ    
อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ                    
    [๙๘๔]   เหตุเจวสเหตุโกจ  กุสโล  ธมฺโม  เหตุสสฺเจวสเหตุกสฺสจ    
กุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย: อุปนิสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
    [๙๘๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๙๘๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๙๘๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ         
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๙๘๘]  เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  อกุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๙๘๙]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว    กมฺเม    นว    
อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ                      
    [๙๙๐]  เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  อกุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: นว ฯ   
    [๙๙๑]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน    นว    นกมฺเม    ตีณิ    นวิปาเก   นว   นวิปฺปยุตฺเต    
นว ฯ                                       
    [๙๙๒] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ        
    [๙๙๓] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๙๙๔]  เหตุเจวสเหตุโกจ  อกุสโล  ธมฺโม  เหตุสสฺเจวสเหตุกสฺสจ    
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
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    [๙๙๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว    กมฺเม    ตีณิ     
อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ                    
    [๙๙๖]  เหตุเจวสเหตุโกจ  อกุสโล  ธมฺโม  เหตุสสฺเจวสเหตุกสฺสจ    
อกุสลสฺส         ธมฺมสฺส         อารมฺมณปจฺจเยน        ปจฺจโย:     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๙๙๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
    [๙๙๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
    [๙๙๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๐๐] เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ อพฺยากต ธมฺม ปฏจฺิจ เหตุเจวสเหตุโกจ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๐๐๑]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  กมฺเม  นว  วิปาเก   
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๑๐๐๒] เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ อพฺยากต ธมฺม ปฏจฺิจ เหตุเจวสเหตุโกจ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๑๐๐๓]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ     
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    [๑๐๐๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ       
    [๑๐๐๕] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ       
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๐๖]  เหตุเจวสเหตุโกจ อพฺยากโต ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๐๐๗]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ   
นว    นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม      
ตีณิ วิปาเก นว อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
    [๑๐๐๘]  เหตุเจวสเหตุโกจ อพฺยากโต ธมฺโม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ    
อพฺยากตสฺส        ธมฺมสฺส        อารมฺมณปจฺจเยน        ปจฺจโย:     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๐๐๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๐๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๐๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                เหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ    
                       __________       
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                 เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๑๒]     เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ    กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ   กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ     
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๐๑๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๐๑๔]     เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ     
    [๑๐๑๕]    นอธิปติยา    นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   นว  นวิปฺปยุตฺเต    
นว ฯ                                       
    [๑๐๑๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ       
    [๑๐๑๗] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ       
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                    ป ฺหาวาโร              
    [๑๐๑๘]   เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ   กุสโล   ธมฺโม  เหตุสฺสเจว-   
เหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ กุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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    [๑๐๑๙]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร นว กมฺเม ตีณิ อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ      
    [๑๐๒๐]   เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ   กุสโล   ธมฺโม  เหตุสฺสเจว-   
เหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ    กุสลสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๐๒๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๐๒๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๐๒๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๒๔]    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๐๒๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๐๒๖]    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๑๐๒๗]    นอธิปติยา    นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   
นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ     
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    [๑๐๒๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
    [๑๐๒๙] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ       
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๓๐]       เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ      อกุสโล      ธมฺโม     
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ     อกุสลสฺส     ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๐๓๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
กมฺเม ตีณิ อาหาเร ตีณิ อวิคเต นว ฯ         
    [๑๐๓๒]       เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ      อกุสโล      ธมฺโม     
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ    อกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๐๓๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๐๓๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๐๓๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๓๖]    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๐๓๗]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  กมฺเม  นว  วิปาเก   
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๑๐๓๘]    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ     
    [๑๐๓๙]    นอธิปติยา    นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   
นว นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ    
    [๑๐๔๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ       
    [๑๐๔๑] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ       
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๔๒]      เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ      อพฺยากโต     ธมฺโม     
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ     อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๐๔๓]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ   
    [๑๐๔๔]      เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ      อพฺยากโต     ธมฺโม     
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ    อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน       ปจฺจโย:      อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ      
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    [๑๐๔๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๐๔๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๐๔๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
              เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                   นเหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๔๘]   นเหตุ   สเหตุก  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สเหตุโก    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๐๔๙]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   สพฺพตฺถ   เอก     
อวิคเต เอก ฯ                              
    [๑๐๕๐]   นอธิปติยา   เอก   นปุเรชาเต  เอก  นวิปาเก  เอก      
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นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ                        
                 ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๕๑]   นเหตุ  สเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สเหตุโก    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๐๕๒]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   สพฺพตฺถ   เอก     
อวิคเต เอก ฯ                              
    เหตุปจฺจโย นตฺถิ ฯ ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
    ป ฺหาวาเรป อิเมส ติณฺณ เหตุปจฺจโย นตฺถิ ฯ   
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๕๓]  นเหตุ  สเหตุก  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ สเหตุโก    
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นเหตุ  สเหตุก  อพฺยากต     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อเหตุโก  อพฺยากโต  ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:    
นเหตุ    สเหตุก    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   สเหตุโก    
อพฺยากโต   จ   นเหตุ   อเหตุโก   อพฺยากโต  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ     
เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ  อเหตุก  อพฺยากต  ธมฺม ปฏจฺิจ นเหตุ อเหตุโก     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ  สเหตุก     
อพฺยากต ฺจ     นเหตุ     อเหตุก     อพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
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นเหตุ สเหตุโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๑๐๕๔]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา  ป ฺจ     
กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ             
    [๑๐๕๕]  นเหตุ  อเหตุก  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ อเหตุโก    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๐๕๖]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา     
นว    นอนนฺตเร    ตีณิ    นสมนนฺตเร    ตีณิ    นอ ฺม ฺเ    ตีณิ     
นอุปนิสฺสเย   ตีณิ   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน     
นว     นกมฺเม     เทฺว    นวิปาเก    ป ฺจ    นอาหาเร    เอก       
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก   นมคฺเค   เอก   นสมฺปยุตฺเต    
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ       
    [๑๐๕๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๐๕๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๕๙]  นเหตุ  สเหตุโก  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส สเหตุกสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๐๖๐]    อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา   จตฺตาริ   อนนฺตเร    
จตฺตาริ    สมนนฺตเร    จตฺตาริ    สหชาเต   สตฺต   อ ฺม ฺเ   ฉ     
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นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   จตฺตาริ   ปุเรชาเต   เทฺว  ปจฺฉาชาเต    
เทฺว    อาเสวเน    เทฺว    กมฺเม    จตฺตาริ    วิปาเก   จตฺตาริ    
อาหาเร    จตฺตาริ    อินฺทฺรเิย   จตฺตาริ   ฌาเน   จตฺตาริ   มคฺเค    
ตีณิ     สมฺปยุตฺเต     เทฺว    วิปฺปยุตฺเต    ตีณิ    อตฺถยิา    สตฺต   
นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ   
    [๑๐๖๑]  นเหตุ  สเหตุโก  อพฺยากโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส สเหตุกสฺส    
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
    [๑๐๖๒] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
    [๑๐๖๓] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ ฯ    
    [๑๐๖๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
               นเหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                  เหตุโคจฺฉกทุกติก นิฏ ิต ฯ     
                        _________            
                    สปฺปจฺจยทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๖๕]   สปฺปจฺจย   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปปฺจฺจโย   กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ            
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    [๑๐๖๖]   เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก     
อวิคเต เอก ฯ                              
    [๑๐๖๗]   สปฺปจฺจย   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปปฺจฺจโย   กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ          
    [๑๐๖๘]   นอธิปติยา   เอก   นปุเรชาเต   เอก   นปจฺฉาชาเต      
เอก   นอาเสวเน   เอก  นกมฺเม  เอก  นวิปาเก  เอก  นวิปฺปยุตฺเต     
เอก ฯ                                     
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๖๙]    สปฺปจฺจโย    กุสโล   ธมฺโม   สปฺปจฺจยสฺส   กุสลสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๐๗๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๗๑]   สปฺปจฺจย   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สปปฺจฺจโย  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๐๗๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                 ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                       ______________       
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๗๓]    สปฺปจฺจย    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สปฺปจฺจโย    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๐๗๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    [๑๐๗๕]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา      
เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ                        
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๗๖]     สปฺปจฺจโย     อพฺยากโต     ธมฺโม    สปฺปจฺจยสฺส     
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๐๗๗]     สปฺปจฺจโย     อพฺยากโต     ธมฺโม    สปฺปจฺจยสฺส     
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อปฺปจฺจโย   
อพฺยากโต   ธมฺโม  สปฺปจฺจยสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๐๗๘]   เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   เทฺว     
อนนฺตเร    เอก   ฯ   สปปฺจฺจโย   อพฺยากโต   ธมโฺม   สปฺปจฺจยสฺส   
อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อปฺปจฺจโย    
อพฺยากโต   ธมฺโม  สปฺปจฺจยสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนสิฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:       อารมฺมณูปนิสฺสโย       ฯ      ปุเรชาเต      เอก     
ปจฺฉาชาเต เอก สพฺพตฺถ เอก อวิคเต เอก ฯ     
    [๑๐๗๙]     สปฺปจฺจโย     อพฺยากโต     ธมฺโม    สปฺปจฺจยสฺส      
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อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อปฺปจฺจโย   อพฺยากโต   
ธมฺโม     สปปฺจฺจยสฺส     อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ(        
    [๑๐๘๐] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ เอก ฯ   
    [๑๐๘๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ     
    [๑๐๘๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
                 สปฺปจฺจยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     สงฺขตทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๘๓]   สงฺขต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สงฺขโต  กุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
                  สงฺขตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                     ___________________         
                    สนิทสฺสนทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๘๔]   อนิทสฺสน   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสฺสโน   กสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
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    [๑๐๘๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                 ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๘๖]   อนิทสฺสน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนทิสฺสโน  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๐๘๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                 ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๘๘]    อนิทสฺสน    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อนิทสฺสโน    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๐๘๙]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   ตีณิ   
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
    [๑๐๙๐]    นเหตุยา    ตีณิ    สพฺพตฺถ    ตีณิ    นกมฺเม   ตีณิ     
นวิปาเก     ตีณิ    นอาหาเร    ตีณิ    สพฺพตฺถ    ตีณิ    โนวิคเต     
ตีณิ ฯ                                     
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๐๙๑]     อนิทสฺสโน     อพฺยากโต     ธมฺโม    อนิทสฺสนสฺส     
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๑๐๙๒]     สนิทสฺสโน     อพฺยากโต     ธมโฺม    อนิทสฺสนสฺส     
อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อนิทสฺสโน   
อพฺยากโต   ธมฺโม  อนิทสฺสนสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๐๙๓]     อนิทสฺสโน     อพฺยากโต     ธมโฺม    อนิทสฺสนสฺส     
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อารมฺมณาธิปติ    
สหชาตาธิปติ    ฯ    อนิทสฺสโน    อพฺยากโต    ธมฺโม   อนิทสฺสนสฺส   
อพฺยากตสฺส   จ   สนิทสฺสนสฺส  อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: สหชาตาธิปติ ตีณิ ฯ                 
    [๑๐๙๔]   อนนฺตเร   เอก   ฯเปฯ   สหชาเต   ตีณิ  อ ฺม ฺเ      
เอก นิสฺสเย ตีณิ ฯ                        
    [๑๐๙๕]     สนิทสฺสโน     อพฺยากโต     ธมโฺม    อนิทสฺสนสฺส     
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ปกตูปนิสสฺโย  ฯ   
อนิทสฺสโน    อพฺยากโต   ธมฺโม   อนิทสฺสนสฺส   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส    
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย:     อารมฺมณูปนิสฺสโย    อนนฺตรปูนิสฺสโย     
ปกตูปนิสฺสโย ฯเปฯ                          
    [๑๐๙๖]   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ  อาเสวเน  เอก      
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กมฺเม    ตีณิ    วิปาเก    ตีณิ    สพฺพตฺถ   ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   เอก    
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ป ฺจ นตฺถิยา เอก ฯ       
                 สนิทสฺสนทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ     
          อปฺปจฺจยมฺป อสงฺขตมฺป สนิทสฺสนมฺป น ลพฺภติ ฯ     
                      ______________           
                     สปฺปฏิฆทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๙๗]   อปฺปฏิฆ   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อปฺปฏโิฆ  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๐๙๘]   เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   วิปฺปยตฺุเต  เอกk     
อวิคเต เอก ฯ                              
                 ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๐๙๙]   อปฺปฏิฆ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปฺปฏิโฆ   อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๑๐๐] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
                 ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                       __________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๐๑]     สปฺปฏิฆ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สปฺปฏิโฆ    
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  สปฺปฏิฆ  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อปฺปฏิโฆ    อพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
สปฺปฏิโฆ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ    
อปฺปฏิโฆ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ    
    [๑๑๐๒]     อปฺปฏิฆ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อปฺปฏิโฆ    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
    [๑๑๐๓]    เหตุยา    นว   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   นว       
อ ฺม ฺเ    ฉ    นิสฺสเย    นว   อุปนิสฺสเย   เอก   กมฺเม   นว   
วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ                      
    [๑๑๐๔]     สปฺปฏิฆ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สปฺปฏิโฆ    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๑๐๕] นเหตุยา นว สพฺพตฺถ นว โนวิคเต นว ฯ      
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๐๖]   อปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปฺปฏิฆสฺส  อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๑๐๗]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร    เอก    สมนนตฺเร    เอก   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ      
ฉ     นิสฺสเย     นว     อุปนิสฺสเย     เทวฺ    ปุเรชาเต    ตีณิ    
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ปจฺฉาชาเต    ตีณิ   อาเสวเน   เอก   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ     
อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    ป ฺจ    ฌาเน    ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   
สมฺปยุตฺเต    เอก    วิปฺปยตฺุเต    จตฺตาริ   อตฺถิยา   นว   นตฺถิยา    
เอก วิคเต เอก อวิคเต นว ฯ                
    [๑๑๐๘]   สปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   ธมฺโม  สปฺปฏิฆสฺส  อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ          
    [๑๑๐๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๑๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๑๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                 สปฺปฏิฆทุกกสุลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                        _________            
                      รูปทกุกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๑๒]  อรูป  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรูป  กุสโล  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ       
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๑๑๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก ฯ     
    สหชาตวาเรป ฯเปฯ ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๑๔]   อรูป   อกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อรูป  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ                    
    [๑๑๑๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ฯเปฯ ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๑๖]   รูป   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏจฺิจ  รูป  อพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรปู   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
อรูป   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   รูป    
อพฺยากต ฺจ    อรูป    อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   รูป   อพฺยากโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๑๑๑๗]    อรูป   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรูป   อพฺยากโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ          
    [๑๑๑๘]    เหตุยา    นว   อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ป ฺจ     
อนนฺตเร    ตีณิ    สมนนฺตเร    ตีณิ    อ ฺม ฺเ    ฉ   ปุเรชาเต   
เอก อาเสวเน เอก กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ   
    [๑๑๑๙]    นเหตุยา    นว    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา      
นว    ฯเปฯ   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   เอก       
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เทฺว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
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นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๒๐]   อรูป  อพฺยากโต  ธมโฺม  อรูปสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๑๒๑]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร    เอก    สมนนตฺเร   เอก   สหชาเต   สตฺต   อ ฺม ฺเ     
ฉ     นิสฺสเย     สตฺต    อุปนิสฺสเย    เทฺว    ปุเรชาเต    เอก   
ปจฺฉาชาเต   เอก   อาเสวเน   เอก   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ   
อาหาเร    จตฺตาริ    อินฺทฺรเิย    ฉ    ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ    
สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯเปฯ อวิคเต สตฺต ฯ   
    [๑๑๒๒] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
    [๑๑๒๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๑๒๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                   รูปทกุกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________   
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                     โลกิยทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๒๕]   โลกิย   กุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  โลกโิย  กุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  โลกุตฺตร  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โลกตฺุตโร      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๑๒๖]   โลกิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โลกิโย  กสุโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   โลกุตฺตร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
โลกุตฺตโร กสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
    [๑๑๒๗]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   เทฺว     
กมฺเม เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ                   
    [๑๑๒๘] นอธิปติยา เทฺว นอาเสวเน เอก นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๒๙]   โลกโิย   กุสโล   ธมโฺม   โลกิยสฺส  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   โลกุตฺตโร   กุสโล  ธมโฺม  โลกุตฺตรสฺส     
กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ เทฺว ฯ       
    [๑๑๓๐]   โลกโิย   กุสโล   ธมโฺม   โลกิยสฺส  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   โลกตฺุตโร  กุสโล  ธมฺโม  โลกยิสฺส    
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กุสลสฺส ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๑๓๑]   โลกโิย   กุสโล   ธมโฺม   โลกิยสฺส  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ  สหชาตาธิปติ  ฯ  โลกุตฺตโร    
กุสโล    ธมโฺม    โลกุตฺตรสฺส    กุสลสฺส    ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  สหชาตาธิปติ  ฯ  โลกุตฺตโร  กุสโล  ธมโฺม  โลกิยสฺส กุสลสฺส    
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ฯ      
    [๑๑๓๒]    เหตุยา   เทวฺ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร    เทฺว    สมนนตฺเร    เทฺว    สหชาเต    เทฺว   ฯเปฯ       
อุปนิสฺสเย   จตฺตาริ   อาเสวเน   เทฺว  กมฺเม  เทฺว  อาหาเร  เทฺว   
อวิคเต เทฺว ฯ                              
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๓๓]   โลกิย   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  โลกโิย  อกุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๑๓๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาโรป ฯเปฯ ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ สทิสา ฯ   
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๓๕]   โลกิย   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โลกิโย  อพฺยากโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  โลกุตฺตร  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
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โลกุตฺตโร อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๑๓๖]    เหตุยา    ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   กมเฺม   ป ฺจ      
วิปาเก ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ                  
    [๑๑๓๗]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา     
เทฺว    ฯเปฯ   นปุเรชาเต   จตฺตาริ   นปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   ฯเปฯ      
นกมฺเม   เอก   นวิปาเก   เอก   นอาหาเร   เอก  ฯเปฯ  นมคฺเค      
เอก    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ    นวิปฺปยุตฺเต    เทฺว   โนนตฺถิยา   ตีณิ   
โนวิคเต ตีณิ ฯ                             
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๓๘]   โลกิโย   อพฺยากโต   ธมโฺม   โลกิยสฺส   อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   โลกุตฺตโร  อพฺยากโต  ธมฺโม   
โลกุตฺตรสฺส อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
    [๑๑๓๙]    เหตุยา    จตฺตาริ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา    
จตฺตาริ     อนนฺตเร     จตฺตาริ     สหชาเต    ป ฺจ    อ ฺม ฺเ    
เทฺว    นิสฺสเย    สตฺต    อุปนิสฺสเย    จตฺตาริ   ปุเรชาเต   เทฺว    
ปจฺฉาชาเต   เทฺว   อาเสวเน   เอก   กมฺเม  ตีณิ  วิปาเก  จตฺตาริ   
อาหาเร    จตฺตาริ    ฯเปฯ    มคฺเค   จตฺตาริ   สมฺปยตฺุเต   เทฺว    
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วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ   
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  โลกิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                  เกนจิวิ ฺเยฺยทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๔๐]   เกนจิวิ ฺเยฺย   กุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  เกนจิวิ ฺเยฺโย   
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    เกนจิวิ ฺเยฺย   กุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  เกนจินวิ ฺเยฺโย  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:       
เกนจิวิ ฺเยฺย      กุสล      ธมฺม      ปฏจฺิจ      เกนจิวิ ฺเยฺโย   
กุสโล จ เกนจินวิ ฺเยฺโย กุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๑๔๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๑๔๒]   เกนจิวิ ฺเยฺย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เกนจิวิ ฺเยฺโย   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๑๑๔๓]    นอธิปติยา    นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต   
นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   นว   นวิปาเก   นว  นวิปฺปยุตฺเต      
นว ฯ       
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    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๔๔]    เกนจิวิ ฺเยฺโย    กุสโล   ธมฺโม   เกนจิวิ ฺเยฺยสฺส    
กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
    [๑๑๔๕]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว กมฺเม นว อวิคเต นว ฯ   
    [๑๑๔๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๑๔๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๑๔๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมปฺ คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
        เกนจิวิ ฺเยฺย อกุสลมฺป เกนจิวิ ฺเยฺย อพฺยากตมฺป      
             เกนจิวิ ฺเยฺยกุสลสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
               เกนจิวิ ฺเยฺยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                 จูฬนฺตรทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________   
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                     อาสวทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๔๙]  โนอาสว  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๑๕๐]    เหตุยา    เอก   อารมฺมเณ   เอก   กมเฺม   เอก      
อวิคเต เอก ฯ                              
    สหชาตวาเรป ฯเปฯ ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๕๑]   อาสว   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อาสโว  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๑๕๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๑๕๓]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   ฯเปฯ   นกมฺเม       
ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ          
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป   
    สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ                
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๕๔]   อาสโว   อกสุโล  ธมฺโม  อาสวสฺส  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ        
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    [๑๑๕๕]    เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว:=      
มชฺเฌ   ติณฺณ   สหชาตาธิปติ  ลพฺภติ  อนนฺตเร  นว  ฯเปฯ  อุปนิสฺสเย   
นว อาเสวเน นว กมฺเม ตีณิ ฯเปฯ มคฺเค นว ฯ   
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๕๖]  โนอาสว  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  อพฺยากโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๑๕๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ปจฺจยวาเรป ฯเปฯ ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                  อาสวทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     สาสวทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๕๘]   สาสว   กุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  สาสโว  กุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาสว   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนาสโว     
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๑๕๙]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   เทฺว     
อวิคเต เทฺว ฯ                              
    [๑๑๖๐] นอธิปติยา เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ      
     สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ เทฺว ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๖๑]   สาสโว   กุสโล   ธมโฺม   สาสวสฺส  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนาสโว   กุสโล   ธมฺโม   อนาสวสฺส      
กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ(     
    [๑๑๖๒]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ           
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                     ___________________         
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๖๓]   สาสว   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สาสโว  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๑๖๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
             สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๖๕]   สาสว   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สาสโว  อพฺยากโต    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อนาสว  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อนาสโว    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนาสว   
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สาสโว   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา:     อนาสว     อพฺยากต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    สาสโว   
อพฺยากโต  จ  อนาสโว  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
สาสว   อพฺยากต ฺจ   อนาสว   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สาสโว     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๑๖๖]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
วิปาเก ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ                  
    [๑๑๖๗] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา เทฺว ฯ    
    สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๖๘]   สาสโว   อพฺยากโต   ธมโฺม   สาสวสฺส   อพฺยากตสฺส       
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนาสโว   อพฺยากโต  ธมโฺม     
อนาสวสฺส อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๑๖๙]     เหตุยา    จตฺตาริ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อวิคเต     
สตฺต ฯ                                     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                  สาสวทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________    
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                  อาสวสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก       
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๗๐]   อาสววิปฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
   [๑๑๗๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ     
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
       กุสลทุกจฺเฉโท อกุสลทุก ปน กึ ฯ     
    [๑๑๗๒]   อาสวสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาสวสมฺปยุตฺโต     
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อาสววิปฺปยุตฺต   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาสวสมฺปยุตฺโต   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๑๗๓] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
    สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ ป ฺจ ฯ     
    [๑๑๗๔]    นเหตุยา    เอก    นอธิปติยา   ป ฺจ   นปุเรชาเต      
ป ฺจ    ฯเปฯ    นกมฺเม    ตีณิ    นวิปาเก    ป ฺจ    นวิปฺปยุตฺเต     
ป ฺจ ฯเปฯ                                  
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๗๕]    อาสวสมฺปยุตฺโต   อกุสโล   ธมโฺม   อาสวสมฺปยุตฺตสฺส   
อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อาสววิปฺปยุตฺโต      
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อกุสโล      ธมฺโม      อาสวสมฺปยุตฺตสฺส      อกุสลสฺส     ธมฺมสสฺ     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๑๗๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ นว อวิคเต ป ฺจ ฯ   
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๗๗]   อาสววิปฺปยุตฺต  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๑๗๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    [๑๑๗๙]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ   เอก   นอธิปติยา      
เอก ฯ                                     
    สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๘๐]   อาสววิปฺปยุตฺโต   อพฺยากโต   ธมฺโม  อาสววิปฺปยุตฺตสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๑๘๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
               อาสวสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                      ______________    
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                   อาสวสาสวทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๘๒]     สาสว ฺเจวโนจอาสว     กุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    
สาสโวเจวโนจอาสโว กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๑๘๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๘๔]     อาสว ฺเจวสาสว ฺจ     อกสุล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    
อาสโวเจวสาสโวจ   อกสุโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
สาสว ฺเจวโนจอาสว    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สาสโวเจวโนจอาสโว    
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   
อกุสล ฺจ      สาสว ฺเจวโนจอาสว     อกุสล ฺจ     ธมฺม     ปฏจฺิจ     
อาสโวเจวสาสโวจ อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
    [๑๑๘๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๑๘๖] สาสว ฺเจวโนจอาสว อกุสล ธมฺม ปฏจฺิจ อาสโวเจวสาสโวจ    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๑๘๗]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต  นว       
นปจฺฉาชาเต   นว   นอาเสวเน   นว   นกมฺเม   ตีณิ  นวิปาเก  นว       
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นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                          
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป   
    สสฏวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๑๘๘]  อาสโวเจวสาสโวจ  อกุสโล ธมโฺม อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ   
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๑๘๙]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๑๙๐]  อาสโวเจวสาสโวจ  อกุสโล ธมโฺม อาสวสฺสเจวสาสวสฺสจ   
อกุสลสฺส         ธมฺมสฺส         อารมฺมณปจฺจเยน        ปจฺจโย:     
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๑๙๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๑๙๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ฯ     
    [๑๑๙๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๙๔]     สาสว ฺเจวโนจอาสว    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
สาสโวเจวโนจอาสโว อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๑๑๙๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                อาสวสาสวทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ   
                      ______________           
                อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๑๙๖]    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ    ฯ    อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว    อกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ     
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว   อกสุโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ  ฯ อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ อกุสล ฺจ อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว    
อกุสล ฺจ        ธมฺม       ปฏิจฺจ       อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๑๑๙๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๑๙๘]    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ    อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ   
    [๑๑๙๙]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต  นว   
นอาเสวเน นว นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ       
    สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ นว ฯ        
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๐๐]      อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ     อกสุโล     ธมโฺม       
อาสวสฺสเจวอาสวสมฺปยุตฺตสฺสจ     อกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๒๐๑]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๐๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๒๐๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๒๐๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
             อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________          
                อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกกุสลตฺติก    
                      ปฏิจฺจวาโร           
    [๑๒๐๕]  อาสววิปฺปยุตฺต  สาสว  กสุล  ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต       
สาสโว  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ อาสววิปฺปยุตฺต อนาสว    
กุสล       ธมมฺ       ปฏิจฺจ       อาสววิปฺปยุตฺโต       อนาสโว     
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
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    [๑๒๐๖] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
       สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๐๗]    อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต  สาสโว  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต อนาสโว       
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว    
อพฺยากต       ธมฺม       ปฏิจฺจ      อาสววิปฺปยุตฺโต      สาสโว     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว    
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาสววิปฺปยุตฺโต   สาสโว   อพฺยากโต   จ    
อาสววิปฺปยุตฺโต    อนาสโว    อพฺยากโต    จ    ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ    
เหตุปจฺจยา:  ฯ  อาสววิปฺปยุตฺต สาสว อพฺยากต ฺจ อาสววิปฺปยุตฺต อนาสว       
อพฺยากต ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      อาสววิปฺปยุตฺโต      สาสโว     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๒๐๘]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
กมฺเม ป ฺจ วิปาเก ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯห      
    [๑๒๐๙]    อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต สาสโว อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๒๑๐]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา    
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เทฺว โนวิคเต ตีณิ ฯ                        
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๑๑]     อาสววิปฺปยุตฺโต     สาสโว    อพฺยากโต    ธมโฺม      
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส    สาสวสฺส    อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    อาสววิปฺปยุตฺโต    อนาสโว    อพฺยากโต    ธมโฺม     
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส  อนาสวสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:     
อาสววิปฺปยุตฺโต  อนาสโว  อพฺยากโต  ธมฺโม  อาสววิปฺปยุตฺตสฺส สาสวสฺส   
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อาสววิปฺปยุตฺโต    
อนาสโว     อพฺยากโต     ธมฺโม     อาสววิปฺปยุตฺตสฺส     สาสวสฺส    
อพฺยากตสฺส    จ    อาสววิปฺปยุตฺตสฺส    อนาสวสฺส   อพฺยากตสฺส   จ     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๒๑๒]     อาสววิปฺปยุตฺโต     สาสโว    อพฺยากโต    ธมโฺม      
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   สาสวสฺส   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    อาสววิปฺปยุตฺโต    อนาสโว    อพฺยากโต    ธมโฺม     
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   อนาสวสฺส   อพฺยากตสฺส   ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๒๑๓]    เหตุยา    จตฺตาริ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา    
จตฺตาริ     อนนฺตเร    จตฺตาริ    สมนนฺตเร    จตฺตาริ    สหชาเต     
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ป ฺจ    อ ฺม ฺเ    เทฺว    นิสฺสเย    สตฺต   อุปนิสฺสเย   จตฺตาริ   
ปุเรชาเต   เทฺว   อาเสวเน  เอก  กมฺเม  จตฺตาริ  วิปาเก  จตฺตาริ   
อาหาเร จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ               
    [๑๒๑๔]     อาสววิปฺปยุตฺโต     สาสโว    อพฺยากโต    ธมโฺม      
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   สาสวสฺส   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ปุเรชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ปจฺฉาชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:      
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย: อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๒๑๕] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
    [๑๒๑๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๒๑๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
             อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
               อาสวโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________     
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                    ส ฺโชนทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๑๘]    โนส ฺโชน    กุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนส ฺโชโน   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๒๑๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๒๐]   ส ฺโชน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ส ฺโชโน  อกสุโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ส ฺโชน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
โนส ฺโชโน    อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ส ฺโชน    
อกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ส ฺโชโน    อกุสโล   จ   โนส ฺโชโน   
อกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๒๒๑]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๒๒] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ     
              สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป     
               ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๒๓]   ส ฺโชโน   อกุสโล   ธมฺโม   ส ฺโชนสฺส   อกุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๒๒๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๒๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๒๒๖] เหตุปจฺจยา  นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ    
    [๑๒๒๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๒๘]   โนส ฺโชน   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนส ฺโชโน   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๒๒๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                 ส ฺโชนทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ   
                      ______________  
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                    ส ฺโชนิยทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๓๐]   ส ฺโชนิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ส ฺโชนิโย  กสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อส ฺโชนิย  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
อส ฺโชนิโย กุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๒๓๑] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
    ยถา จูฬนตฺรทุเก โลกิยโลกุตฺตรทุกคมน เอว อิมมฺปE     
    าตพฺพ ฯ สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๓๒]    ส ฺโชนิย    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ส ฺโชนิโย    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๒๓๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๓๔]    ส ฺโชนิย    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ส ฺโชนิโย    
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อส ฺโชนิย  อพฺยากต     
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อส ฺโชนิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา:    อส ฺโชนิย    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ส ฺโชนิโย     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อส ฺโชนิย   อพฺยากต     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ส ฺโชนิโย   อพฺยากโต   จ  อส ฺโชนิโย  อพฺยากโต     
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   ส ฺโชนิย   อพฺยากต ฺจ     
อส ฺโชนิย    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ส ฺโชนิโย   อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๒๓๕]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
               จูฬนฺตรทุเก โลกิยโลกุตฺตรทุกสทิส   
       สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๓๖]     ส ฺโชนิโย    อพฺยากโต    ธมโฺม    ส ฺโชนิยสฺส     
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อส ฺโชนิโย   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อส ฺโชนิยสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
    [๑๒๓๗]    เหตุยา    จตฺตาริ    อารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา    
จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ                      
    [๑๒๓๘]     ส ฺโชนิโย    อพฺยากโต    ธมโฺม    ส ฺโชนิยสฺส     
อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สหชาตปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
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ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อินฺทฺรยิปจฺจเยน     
ปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                          
    [๑๒๓๙] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
    [๑๒๔๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๒๔๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                ส ฺโชนิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                  ________________________      
                 ส ฺโชนสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๔๒]  ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๒๔๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๔๔]  ส ฺโชนสมฺปยุตฺต  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ส ฺโชนสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๒๔๕]  ส ฺโชนสมฺปยุตฺต  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ส ฺโชนสมฺปยุตฺโต    
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อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
    [๑๒๔๖]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   เอก    
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๒๔๗]  ส ฺโชนสมฺปยุตฺต  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ส ฺโชนสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉาสหคเต   
ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห ฯ        
    [๑๒๔๘]    นเหตุยา    เทฺว    นอธิปติยา   ป ฺจ   นปุเรชาเต      
ป ฺจ ฯเปฯ นกมฺเม ตีณิ ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ     
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๔๙]        ส ฺโชนสมฺปยุตฺโต        อกุสโล       ธมฺโม      
ส ฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส   อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต       อกุสโล      ธมฺโม      ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส     
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๒๕๐]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   นว   ส ฺโชนสมฺปยุตฺโต     
อกุสโล      ธมฺโม     ส ฺโชนสมฺปยุตฺตสฺส     อกสุลสฺส     ธมมฺสฺส    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อธิปติยา   เอก   อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ    
สหชาเต   ป ฺจ   ฯเปฯ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว  กมฺเม       
ตีณิ ฯเปฯ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ ฯ   
                      ______________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๕๑]     ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต     อพฺยากต     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๒๕๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
              ส ฺโชนสมฺปยตฺุตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________          
                 ส ฺโชนส ฺโชนิยทุกกสุลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๕๓]    ส ฺโชนิย ฺเจวโนจส ฺโชน    กสุล    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
ส ฺโชนิโยเจวโนจส ฺโชโน กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๒๕๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                   ____________________        
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๕๕]    ส ฺโชน ฺเจวส ฺโชนิย ฺจ    อกุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
ส ฺโชโนเจวส ฺโชนิโยจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ ฯ                                     
    [๑๒๕๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว    
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อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๕๗]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   นว   นปเุรชาเต   นว      
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
   สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๕๘]      ส ฺโชโนเจวส ฺโชนิโยจ      อกุสโล     ธมโฺม       
ส ฺโชนสสฺเจวส ฺโชนิยสฺสจ     อกุสลสฺส     ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๒๕๙]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๖๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๒๖๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๒๖๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๖๓]   ส ฺโชนิย ฺเจวโนจส ฺโชน   อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ    
ส ฺโชนิโยเจวโนจส ฺโชโน อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๑๒๖๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
           ส ฺโชนส ฺโชนิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
              ส ฺโชนส ฺโชนสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๖๕]     ส ฺโชน ฺเจวส ฺโชนสมฺปยุตฺต ฺจ     อกุสล    ธมฺม    
ปฏิจฺจ      ส ฺโชโนเจวส ฺโชนสมฺปยุตฺโตจ      อกุสโล      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๒๖๖]     ส ฺโชนสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจส ฺโชน    อกุสล    ธมฺม    
ปฏิจฺจ      ส ฺโชนสมฺปยุตฺโตเจวโนจส ฺโชโน     อกุสโล     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๒๖๗]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๖๘]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   นว   นปเุรชาเต   นว      
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๖๙]    ส ฺโชโนเจวส ฺโชนสมฺปยุตฺโตจ    อกุสโล    ธมฺโม     
ส ฺโชนสฺสเจวส ฺโชนสมฺปยุตฺตสฺสจ   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๒๗๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๗๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา นว ฯ     
    [๑๒๗๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๒๗๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุโลมปจฺจนียมฺป       
    ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
           ส ฺโชนส ฺโชนสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
              ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตส ฺโชนิยทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๗๔]    ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   ส ฺโชนิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต  ส ฺโชนิโย  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
ปจฺจยา:   ฯ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   อส ฺโชนิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต อส ฺโชนิโย กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๑๒๗๕] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
          ยถา จูฬนฺตรทุเก โลกิยโลกุตฺตรทุกสทิส    
        สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       __________            
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๗๖]    ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต    ส ฺโชนิโย    อกุสโล   ธมฺโม   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส   ส ฺโชนิยสฺส  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๒๗๗] อารมฺมเณ เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๗๘]   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   ส ฺโชนิย   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต     ส ฺโชนิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:    ฯ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   อส ฺโชนิย   อพฺยากต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   อส ฺโชนิโย  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:       ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต       อส ฺโชนิย      อพฺยากต     
ธมฺม    ปฏิจฺจ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   ส ฺโชนิโย   อพฺยากโต   ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   อส ฺโชนิย   อพฺยากต      
ธมฺม    ปฏิจฺจ    ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต    ส ฺโชนิโย    อพฺยากโต   จ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต      อส ฺโชนิโย     อพฺยากโต     จ     ธมฺมา    
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อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต  ส ฺโชนิย  อพฺยากต ฺจ     
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต     อส ฺโชนิย     อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต     ส ฺโชนิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๒๗๙]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
กมฺเม ป ฺจ วิปาเก ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ       
    [๑๒๘๐]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  เทฺว    
นปุเรชาเต    จตฺตาริ    นปจฺฉาชาเต    ป ฺจ    นอาเสวเน   ป ฺจ      
นกมฺเม    เอก    นวิปาเก    เอก   นวิปฺปยุตฺเต   เทฺว   โนวิคเต     
ตีณิ ฯ                                     
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๘๑]    ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   ส ฺโชนิโย   อพฺยากโต   ธมฺโม   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺส   ส ฺโชนิยสฺส   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสสฺ  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๒๘๒]    เหตุยา    จตฺตาริ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา    
จตฺตาริ อนนฺตเร จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ      
    [๑๒๘๓] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
    [๑๒๘๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๒๘๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุโลมปจฺจนียมฺป       
    ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
          ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตส ฺโชนิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
              ส ฺโชนโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                      คนฺถทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๘๖]   โนคนฺถ   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนคนโฺถ  กุสโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๒๘๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๘๘]   คนฺถ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  คนฺโถ  อกุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    คนฺถ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนคนโฺถ   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   คนฺถ   อกุสล   ธมฺม    
ปฏิจฺจ  คนฺโถ  อกุสโล  จ  โน  คนฺโถ  อกุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนคนถฺ   อกุสล   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  โนคนฺโถ  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๒๘๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ     
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    [๑๒๙๐]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต  นว       
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
              สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป     
               ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๒๙๑]   คนฺโถ   อกุสโล   ธมโฺม   คนฺถสฺส  อกสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๒๙๒]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๒๙๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๒๙๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๒๙๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________3          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๙๖]   โนคนฺถ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนคนฺโถ  อพฺยากโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
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    [๑๒๙๗] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                  คนฺถทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                     ___________________         
                     คนฺถนิยทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๒๙๘]   คนฺถนิย   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  คนฺถนโิย  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อคนฺถนิย  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อคนฺถนิโย      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๒๙๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
                   โลกิยโลกุตฺตรคมนสทิส   
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๐๐]   คนฺถนิย   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   คนฺถนิโย   อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๓๐๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๐๒]   คนฺถนิย   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  คนฺถนิโย  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อคนฺถนิย  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
อคนฺถนิโย    อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
คนฺถนิย     อพฺยากต ฺจ    อคนฺถนิย    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    
คนฺถนิโย อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๓๐๓] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                   โลกิยโลกุตฺตรคมนสทิส   
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                 คนฺถนิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                   คนฺถสมฺปยุตฺตทุกกสุลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๐๔]    คนฺถวิปฺปยตฺุต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   คนฺถวิปฺปยตฺุโต      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๓๐๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
          สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๐๖]   คนฺถสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   คนฺถสมฺปยตฺุโต    
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อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๑๓๐๗]    เหตุยา    ฉ    อารมฺมเณ    ฉ   อธิปติยา   ป ฺจ       
อวิคเต ฉ ฯ                                 
    [๑๓๐๘]    นเหตุยา    เอก    นอธิปติยา    ฉ    นปุเรชาเต       
ฉ ฯเปฯ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯเปฯ     
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๓๐๙]    คนฺถสมฺปยตฺุโต    อกุสโล    ธมฺโม   คนฺถสมฺปยุตฺตสฺส    
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๓๑๐]    เหตุยา    ฉ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   นว   
อนนฺตเร    นว   สหชาเต   ฉ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   
กมฺเม จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ฉ อวิคเต ฉ ฯ   
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๑๑]   คนฺถวิปฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  คนฺถวิปฺปยุตฺโต      
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๑๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
               คนฺถสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                      ______________    
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                   คนฺถคนฺถนิยทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๑๓]     คนฺถนิย ฺเจวโนจคนฺถ     กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ    
คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ กสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๓๑๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๑๕]     คนฺถ ฺเจวคนฺถนิย ฺจ     อกุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ    
คนฺโถเจวคนฺถนิโยจ   อกสุโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
คนฺถนิย ฺเจวโนจคนฺถ    อกุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๓๑๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๓๑๗] นเหตุยา เอก นอธิปติยา นว ฯ     
           สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป     
           ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๓๑๘]  คนฺโถเจวคนฺถนิโยจ  อกสุโล ธมโฺม คนฺถสฺสเจวคนฺถนิยสฺสจ      
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อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๓๑๙]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๓๒๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๓๒๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๓๒๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๒๓]     คนฺถนิย ฺเจวโนจคนฺถ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
คนฺถนิโยเจวโนจคนฺโถ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๓๒๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                คนฺถคนฺถนิยทกุกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________   



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 220 

                 คนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๒๕]    คนฺถ ฺเจวคนฺถสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๓๒๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๓๒๗] นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว ฯ     
              สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป     
               ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๓๒๘]      คนฺโถเจวคนฺถสมฺปยุตฺโตจ      อกุสโล      ธมฺโม     
คนฺถสฺสเจวคนฺถสมฺปยุตฺตสฺสจ     อกุสลสฺส     ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๓๒๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๓๓๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๓๓๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๓๓๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ     
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    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
              คนถฺคนฺถสมฺปยตฺุตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                   ________________________       
                คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยทุกกสุลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๓๓]     คนฺถวิปฺปยตฺุต    คนฺถนยิ    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
คนฺถวิปฺปยุตฺโต   คนฺถนิโย   กุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
คนฺถวิปฺปยุตฺต   อคนฺถนิย  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  คนฺถวิปฺปยุตฺโต  อคนฺถนิโย    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๓๓๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
    สหชาตวาโรป ฯเปฯ ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๓๕]    คนฺถวิปฺปยตฺุต    คนฺถนยิ    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
คนฺถวิปฺปยุตฺโต คนฺถนิโย อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๓๓๖] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๓๗]    คนฺถวิปฺปยตฺุต    คนฺถนยิ    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
คนฺถวิปฺปยุตฺโต  คนฺถนโิย  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
คนฺถวิปฺปยุตฺต  อคนฺถนิย  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโต อคนฺถนิโย    
อพฺยากโต      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     
คนฺถวิปฺปยุตฺต  คนฺถนิย  อพฺยากต ฺจ  คนฺถวิปฺปยตฺุต  อคนฺถนิย  อพฺยากต ฺจ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   คนฺถวิปฺปยตฺุโต  อคนฺถนิโย  อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ      
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๓๓๘]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   วิปาเก   ป ฺจ      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
              สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป     
               ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๓๓๙]     คนฺถวิปฺปยตฺุโต     คนฺถนิโย    อพฺยากโต    ธมโฺม   
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส    คนฺถนิยสฺส    อพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    คนฺถวิปฺปยตฺุโต    อคนฺถนิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม     
คนฺถวิปฺปยุตฺตสฺส    อคนฺถนิยสฺส    อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
    [๑๓๔๐]    เหตุยา    จตฺตาริ    อารมฺมเณ    ตีณิ    อธิปติยา    
จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ    
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    [๑๓๔๑] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
    [๑๓๔๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๓๔๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
             คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                คนฺถโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
     โอฆโคจฺฉกมฺป โยคโคจฺฉกมฺป อาสวโคจฺฉกทุกกุสลตฺติกสทิส ฯ     
                       ______________           
                     นีวรณทุกกสุลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๔๔]   โนนีวรณ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนนีวรโณ   กุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๓๔๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๔๖]   นีวรณ   อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นีวรโณ  อกุสโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นีวรณ   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนนีวรโณ   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นีวรณ   อกุสล   ธมฺม     
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ปฏิจฺจ    นีวรโณ    อกุสโล   จ   โนนีวรโณ   อกุสโล   จ   ธมฺมา     
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ                 
    [๑๓๔๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ฯ         
    [๑๓๔๘]    นีวรณ    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นีวรโณ   อกุสโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉานีวรณ    อุทฺธจฺจนีวรณ     
ปฏิจฺจ   อวิชชฺานีวรณ   ฯ   โนนีวรณ   อกุสล   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นวีรโณ   
อกุสโล     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉาสหคเต   
อุทฺธจฺจสหคเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   อวิชชฺานีวรณ  ฯ  นีวรณ  อกุสล ฺจโน    
นีวรณ    อกสุล ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นีวรโณ    อกุสโล    ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ      นเหตุปจฺจยา:     วิจิกิจฺฉานีวรณ ฺจ     อุทฺธจฺจนีวรณ ฺจ      
สมฺปยุตฺตเก จ ขนฺเธ ปฏิจฺจ อวิชฺชานีวรณ ฯ    
    [๑๓๔๙]    นเหตุยา    ตีณิ    นอธิปติยา    นว    นปุเรชาเต      
นว ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                  
    สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ นว ฯ       
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๓๕๐]    นีวรโณ    อกุสโล    ธมฺโม    นีวรณสฺส   อกุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๓๕๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๓๕๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
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    [๑๓๕๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๓๕๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๕๕]    โนนีวรณ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   โนนีวรโณ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๕๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                  นีวรณทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                     นีวรณิยทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๕๗]    นีวรณิย    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นีวรณิโย   กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนีวรณิย   กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ       
อนีวรณิโย กสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๓๕๘] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                      ______________        
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๕๙]   นีวรณิย   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นีวรณิโย   อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๓๖๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๖๑]   นีวรณิย   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นีวรณิโย  อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนีวรณิย   อพฺยากต   ธมมฺ    
ปฏิจฺจ    อนีวรณิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ    ฯ    นวีรณิย    อพฺยากต ฺจ    อนีวรณิย   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ นีวรณิโย อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๖๒]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   วิปาเก   ป ฺจ      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                 นวีรณิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
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                  นีวรณสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๖๓]   นีวรณวิปฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นีวรณวิปฺปยุตฺโต      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๓๖๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________           
                       ปฏจฺิจวาโร          
    [๑๓๖๕]   นีวรณสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นีวรณสมปฺยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๓๖๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๖๗]   นีวรณวิปฺปยุตฺต  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นีวรณวิปฺปยุตฺโต      
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๖๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
               นีวรณสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________   
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                   นีวรณนีวรณิยทุกกุสลตฺติก       
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๖๙]   นีวรณิย ฺเจวโนจนีวรณ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจนีวรณิโยเจว-     
โนจนีวรโณ  กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๓๗๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๗๑]     นีวรณ ฺเจวนีวรณิย ฺจ     อกุสล     ธมฺม    ปฏิจฺจ    
นีวรณิโณเจวนีวรณิโยจ    อกุสโล    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ  ฯ  นีวรณิย ฺเจวโนจนีวรณ อกุสล ธมฺม ปฏจฺิจ นีวรณิโยเจวโนจนีวรโณ       
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๓๗๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯ     
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ นว ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๗๓]    นีวรณิย ฺเจวโนจนีวรณ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
นีวรณิโยเจวโนจนีวรโณ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 229 

    [๑๓๗๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
               นีวรณนีวรณิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                นวีรณนีวรณสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๗๕]    นีวรณ ฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
นีวรโณเจวนีวรณสมฺปยุตฺโตจ อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๗๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
             สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ นว ฯ     
             นีวรณนีวรณสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________           
                นวีรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๗๗]    นีวรณวิปปฺยุตฺต    นีวรณิย    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นีวรณวิปฺปยุตฺโต   นีวรณิโย   กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นีวรณวิปฺปยุตฺต  อนีวรณิย  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นวีรณวิปฺปยุตฺโต อนีวรณิโย    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 230 

    [๑๓๗๘] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๗๙]    นีวรณวิปฺปยุตฺต    นีวรณิย   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นีวรณวิปฺปยุตฺโต  นีวรณิโย  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ   
นีวรณวิปปฺยุตฺต   อนีวรณิย   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นีวรณวิปปฺยุตฺโต   
อนีวรณิโย      อพฺยากโต      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ   ฯ  นีวรณวิปฺปยุตฺต  นีวรณิย  อพฺยากต ฺจ  นีวรณวิปฺปยุตฺต  อนีวรณิย    
อพฺยากต ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นีวรณวิปฺปยุตฺโต     นีวรณิโย     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๘๐] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว วิปาเก ป ฺจ ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
            นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
               นีวรณโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________    
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                    ปรามาสทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๘๑]   โนปรามาส   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนปรามาโส  กุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๓๘๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ  เอก ฯ   
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๘๓]   ปรามาส   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนปรามาโส  อกสุโล    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนปรามาส   อกุสล   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    โนปรามาโส    อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ   ฯ   ปรามาส   อกุสล ฺจ   โนปรามาส   อกุสล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
โนปรามาโส อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๘๔] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
    [๑๓๘๕]    นเหตุยา    เอก    นอธิปติยา   ป ฺจ   นปุเรชาเต      
ป ฺจ นปจฺฉาชาเต ป ฺจ ฯ                     
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๓๘๖]     โนปรามาโส    อกุสโล    ธมฺโม    โนปรามาสสฺส     
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อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๓๘๗]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๘๘]   โนปรามาส   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนปรามาโส     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๓๘๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                 ปรามาสทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                    ปรามฏทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๙๐]   ปรามฏ   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปรามฏโ   กุสโล     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อปรามฏ  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อปรามฏโ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๓๙๑] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ______________      
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๙๒]   ปรามฏ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปรามฏโ  อกุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๓๙๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๙๔]    ปรามฏ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ปรามฏโ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อปรามฏ  อพฺยากต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปรามฏโ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ     ฯ     ปรามฏ     อพฺยากต ฺจ    อปรามฏ    อพฺยากต ฺจ     
ธมฺม ปฏิจฺจ ปรามฏโ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๓๙๕] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
                 ปรามฏทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                   ____________________        
                 ปรามาสสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๙๖]  ปรามาสวิปฺปยุตฺต  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปรามาสวิปฺปยุตฺโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
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    [๑๓๙๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                     _______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๓๙๘]  ปรามาสสมฺปยุตฺต  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ ปรามาสสมฺปยุตฺโต     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๓๙๙]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   สพฺพตฺถ   เทฺว     
อวิคเต เทฺว ฯ                              
    [๑๔๐๐]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   เทฺว   สพฺพตฺถ   เทฺว    
ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ                   
         สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ(      
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๐๑]   ปรามาสสมฺปยุตฺโต  อกสุโล  ธมฺโม  ปรามาสสมฺปยุตฺตสฺส   
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๔๐๒]    เหตุยา    เทฺว    อารมฺมเณ    จตฺตาริ   อธิปติยา     
จตฺตาริ:   มชฌฺลิ   จ   อคฺคลิ   จ   อารมฺมณาธิปติ   อนนฺตเร  เทฺว    
สหชาเต    เทฺว    อุปนิสสฺเย   จตฺตาริ   อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม    
เทฺว อาหาเร เทฺว ฯเปฯ มคฺเค เทฺว ฯเปฯ      
                       ______________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๐๓]  ปรามาสวิปฺปยุตฺต  อพฺยากต ธมฺม ปฏจฺิจ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๐๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
          สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
              ปรามาสสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________           
                 ปรามาสปรามฏทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๐๕]    ปรามฏ ฺเจวโนจปรามาส    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส กุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๐๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๐๗]    ปรามาส ฺเจวปรามฏ ฺจ    อกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส   อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก     ฯ    ปรามฏ ฺเจวโนจปรามาส    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส   อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ   ฯ  ปรามาส ฺเจวปรามฏ ฺจ  อกุสล ฺจ  ปรามฏ ฺเจวโนจปรามาส   
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อกุสล ฺจ        ธมฺม       ปฏิจฺจ       ปรามฏโเจวโนจปรามาโส     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
    [๑๔๐๘] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๐๙]      ปรามฏโเจวโนจปรามาโส     อกุสโล     ธมโฺม    
ปรามฏสฺสเจวโนจปรามาสสฺส     อกสุลสฺส    ธมมฺสฺส    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๔๑๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป อนุโลมปจฺจนียมฺป       
    ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๑๑]    ปรามฏ ฺเจวโนจปรามาส   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
ปรามฏโเจวโนจปรามาโส อพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๔๑๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
              ปรามาสปรามฏทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________     
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              ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๑๓]    ปรามาสวิปฺปยุตฺต    ปรามฏ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต  ปรามฏโ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺต   อปรามฏ   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปรามาสวิปฺปยุตฺโต      
อปรามฏโ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๔๑๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                  โลกิยโลกุตฺตรทุกติกสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๑๕]    ปรามาสวิปฺปยุตฺต   ปรามฏ   อกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ปรามฏโ อกุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๑๖]   ปรามาสวิปฺปยุตฺต   ปรามฏ   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต  ปรามฏโ  อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺต      อปรามฏ      อพฺยากต      ธมฺม     ปฏิจฺจ     
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ปรามาสวิปฺปยุตฺโต     อปรามฏโ    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   ปรามาสวิปฺปยุตฺต   ปรามฏ   อพฺยากต ฺจ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺต      อปรามฏ     อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ปรามฏโ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๑๗] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                  โลกิยโลกุตฺตรทุกติกสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
           ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ    
              ปรามาสโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    สารมฺมณทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๑๘]   สารมฺมณ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สารมฺมโณ   กุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    ยถา สปฺปจฺจย กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                       __________๔           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๑๙]   สารมฺมณ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สารมฺมโณ  อกุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
              ยถา สปฺปจฺจย อกุสล เอว กาตพฺพ ฯ     
                      ______________     
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๒๐]    สารมฺมณ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สารมฺมโณ   
อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อนารมฺมณ   
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนารมฺมโณ   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ    สารมฺมณ    อพฺยากต ฺจ    อนารมฺมณ     
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สารมฺมโณ   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
    [๑๔๒๑]    เหตุยา    นว   อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ป ฺจ     
ฯเปฯ อ ฺม ฺเ ฉ ปุเรชาเต เอก อาเสวเน เอก ฯเปฯ   
    [๑๔๒๒]    นเหตุยา    นว    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา      
นว    ฯเปฯ   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   เอก       
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เทฺว   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ   
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ    
                       __________            
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๒๓]     สารมฺมโณ     อพฺยากโต     ธมฺโม    สารมฺมณสฺส       
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๑๔๒๔]     สารมฺมโณ     อพฺยากโต     ธมฺโม    สารมฺมณสฺส       
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนารมฺมโณ    
อพฺยากโต   ธมฺโม  สารมฺมณสฺส  อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
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ปจฺจโย: เทฺว ฯ                             
    [๑๔๒๕]     สารมฺมโณ     อพฺยากโต     ธมฺโม    สารมฺมณสฺส       
อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ สหชาตาธิปติ     
ตีณิ     ฯ     อนารมฺมโณ     อพฺยากโต     ธมฺโม     สารมฺมณสฺส     
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อารมฺมณาธิปติ ฯ   
    [๑๔๒๖]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา  จตฺตาริ   
อนนฺตเร   เอก   ฯเปฯ   สหชาเต   สตฺต   อ ฺม ฺเ   ฉ  นิสฺสเย     
สตฺต    อุปนสิฺสเย    เทฺว    ปุเรชาเต   เอก   ปจฺฉาชาเต   เอก   
อาเสวเน   เอก   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ   ฯเปฯ   สมฺปยุตฺเต     
เอก วิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯเปฯ                 
                 สารมฺมณทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                      จิตฺตทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๒๗]   จิตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนจิตฺโต  กุสโล  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนจิตฺต   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺโต      
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   โนจิตฺต   กุสล   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    จิตฺโต   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   โนจิตฺต   
กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺโต  กุสโล  จ  โนจิตฺโต  กสุโล  จ  ธมมฺา     
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   จิตฺต   กุสล ฺจ   โนจิตฺต   กุสล ฺจ       
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ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺโต กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๒๘]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   สพฺพตฺถ   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๔๒๙]   นอธิปติยา   ป ฺจ   นปุเรชาเต   ป ฺจ   นปจฺฉาชาเต      
ป ฺจ   นอาเสวเน   ป ฺจ   นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ป ฺจ  นวิปฺปยุตฺเต    
ป ฺจ ฯ                                     
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๓๐]   โนจิตฺโต   กสุโล  ธมฺโม  โนจิตฺตสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   โนจิตฺโต   กุสโล   ธมโฺม  จิตฺตสฺส  กุสลสฺส   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   โนจิตฺโต   กุสโล  ธมฺโม  จิตฺตสฺส   
กุสลสฺส จ โนจิตฺตสฺส กุสลสฺส จ ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
    [๑๔๓๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๔๓๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๔๓๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๔๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                      ______________        
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๓๕]   จิตฺต   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  โนจิตฺโต  อกุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนจิตฺต  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺโต      
อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   โนจิตฺต   อกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   จิตฺโต   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โนจิตฺต   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺโต   อกุสโล   จ   โนจิตฺโต  อกุสโล  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺต   อกสุล ฺจ   โนจิตฺต       
อกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    โนจิตฺโต   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๔๓๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           จิตฺตทุกกุสลสทิส นเหตุยาป กาตพฺพ ฯ   
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                     _______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๓๗]   จิตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนจิตฺโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  โนจิตฺต  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
โนจิตฺโต    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โนจิตฺต     
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺโต   อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:   โนจิตฺต   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺโต  อพฺยากโต  จ    
โนจิตฺโต    อพฺยากโต    จ   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ     
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จิตฺต   อพฺยากต ฺจ   โนจิตฺต   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนจิตฺโต       
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๓๘]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   วิปาเก   ป ฺจ      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๔๓๙]    นเหตุยา    ป ฺจ    นอารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา     
ป ฺจ    ฯเปฯ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   เอก     
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    ป ฺจ   นมคฺเค   ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต    
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ                   
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๔๐]   โนจิตฺโต   อพฺยากโต   ธมฺโม  โนจิตฺตสฺส  อพฺยากตสฺส   
ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
                จิตฺตทุกกุสลสทสิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
    [๑๔๔๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ   สหชาเต   ป ฺจ  ปุเรชาเต  ตีณิ  อาเสวเน       
นว    กมฺเม    ตีณิ    วิปาเก   ป ฺจ   วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   
ป ฺจ นตฺถิยา นว ฯ                          
                  จิตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________    
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                     เจตสิกทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๔๒]   เจตสิก   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เจตสิโก  กุสโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เจตสิก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อเจตสิโก   
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   เจตสิก   กุสล   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   เจตสิโก  กุสโล  จ  อเจตสิโก  กุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:  ฯ  อเจตสิก  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เจตสิโก  กุสโล ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เจตสิก   กุสล ฺจ   อเจตสิก   กุสล ฺจ    
ธมฺม ปฏิจฺจ เจตสิโก กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๔๔๓]     เหตุยา    ป ฺจ    อารมฺมเณ    ป ฺจ    อธิปติยา      
ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ                         
    [๑๔๔๔]    นอธิปติยา   ป ฺจ   นปุเรชาเต   ป ฺจ   ฯเปฯ   น       
กมฺเม ตีณิ นวิปาเก ป ฺจ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ   
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๔๕]   เจตสิโก   กสุโล  ธมฺโม  เจตสิกสฺส  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๔๔๖]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   ฯ  อธิปติยา  นว:      
อาทิมฺหิ    ตีณิ    สหชาตาธิปติ    มชฌฺเลสุ    ตีส ุ   มชฺฌโลมิกาเยว     
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ป ฺหา   สหชาตาธิปติ   ฯ   อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ   สหชาเต  ป ฺจ       
อุปนิสฺสเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ป ฺจ     
อินฺทฺริเย    ป ฺจ    ฌาเน    ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   ป ฺจ    
อตฺถิยา ป ฺจ นตฺถิยา นว ฯ                  
                       ______________q          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๔๗]   เจตสิก   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เจตสิโก   อกุสโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เจตสิก   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อเจตสิโก    อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เจตสิก    
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เจตสิโก  อกุสโล  จ  อเจตสิโก  อกุสโล  จ     
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อเจตสิก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
เจตสิโก    อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เจตสิก    
อกุสล ฺจ    อเจตสิก   อกุสล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เจตสิโก   อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:               
    [๑๔๔๘] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
     ยถา กุสลนย เอว นเหตุปจฺจยมฺป กาตพฺพ ฯ     
     สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๔๙]   เจตสิก   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เจตสิโก  อพฺยากโต      
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เจตสิก   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อเจตสิโก    อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เจตสิก    
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เจตสิโก   อพฺยากโต   จ   อเจตสิโก   
อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อเจตสิก  อพฺยากต     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อเจตสิโก   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ    ฯ    เจตสิก    อพฺยากต ฺจ    อเจตสิก   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ เจตสิโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
    [๑๔๕๐]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ                      
    [๑๔๕๑]   นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว      
สพฺเพ    กาตพฺพา    นกมฺเม   จตฺตาริ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร      
เอก   นอินฺทรฺิเย   เอก   นฌาเน   ฉ   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต     
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯเปฯ                   
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๕๒]   เจตสิโก   อพฺยากโต   ธมฺโม  เจตสิกสฺส  อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ               
    [๑๔๕๓]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว:      
สหชาตาธิปติ    อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ       
นว   นิสฺสเย   นว   อุปนิสสฺเย  นว  ปุเรชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  นว     
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กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก  นว  อาหาเร  นว  อินฺทฺริเย  นว  ฌาเน  ตีณิ     
มคฺเค    ตีณิ    สมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    วิปปฺยุตฺเต    ป ฺจ    อตฺถิยา    
นว ฯเปฯ                                    
                 เจตสิกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                 _________________________      
                   จิตฺตสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๕๔]    จิตฺตสมฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมฺปยุตฺโต      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๔๕๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๕๖]   จิตฺตสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมฺปยุตฺโต      
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๔๕๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                    ___________________         
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๕๘]   จิตฺตสมฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมฺปยุตฺโต     
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อพฺยากโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     จิตฺตสมฺปยุตฺต    
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:   จิตฺตสมฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตสมฺปยุตฺโต    
อพฺยากโต     จ     จิตฺตวิปฺปยุตฺโต     อพฺยากโต     จ     ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตวิปฺปยุตฺต   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  จิตฺตวิปฺปยุตฺต     
อพฺยากต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมฺปยุตฺโต    อพฺยากโต    ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    จิตฺตวิปฺปยุตฺต    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ    
จิตฺตสมฺปยุตฺโต    อพฺยากโต    จ    จิตฺตวิปฺปยุตฺโต    อพฺยากโต   จ     
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสมฺปยุตฺต   อพฺยากต ฺจ       
จิตฺตวิปฺปยุตฺต      อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     จิตฺตสมฺปยุตฺโต     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  จิตฺตสมฺปยุตฺต  อพฺยากต ฺจ       
จิตฺตวิปฺปยุตฺต   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     จิตฺตสมฺปยุตฺต    อพฺยากต ฺจ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺต   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมฺปยุตฺโต  อพฺยากโต    
จ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๔๕๙]    เหตุยา    นว   อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ป ฺจ     
อ ฺม ฺเ   ฉ   ปุเรชาเต   เอก   อาเสวเน   เอก   กมฺเม   นว      
วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ           
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    [๑๔๖๐]    นเหตุยา    นว    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา      
นว   ฯเปฯ   นปุเรชาเต  นว  ฯเปฯ  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  ป ฺจ       
นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   นฌาเน   เทฺว   นมคฺเค  นว    
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯเปฯ    
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๖๑]    จิตฺตสมฺปยุตฺโต   อพฺยากโต   ธมฺโม   จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส     
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๑๔๖๒]    จิตฺตสมฺปยุตฺโต   อพฺยากโต   ธมฺโม   จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส     
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  จิตฺตวิปฺปยุตฺโต     
อพฺยากโต     ธมฺโม     จิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
    [๑๔๖๓]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   เทฺว  อธิปติยา  จตฺตาริ:   
อารมฺมณาธิปติ    อนนฺตเร    เอก    สหชาเต    สตฺต    อ ฺม ฺเ    
ฉ   นิสฺสเย   สตฺต   อุปนสิฺสเย   เทฺว  ปุเรชาเต  เอก  ปจฺฉาชาเต     
เอก     อาเสวเน     เอก     กมฺเม     ตีณิ     วิปาเก    ตีณิ    
อาหาเร    จตฺตาริ    อินฺทฺรเิย    ฉ    ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ    
สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯเปฯ      
               จิตฺตสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                      ______________   
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                    จิตฺตสสฏทุกกุสลตฺติก       
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๖๔]   จิตฺตสสฏ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏโ  กุสโล       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๔๖๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๖๖]   จิตฺตสสฏ   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏโ  อกสุโล       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๔๖๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๖๘]    จิตฺตสสฏ    อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสสฏโ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  โนจิตฺตสสฏ   
อพฺยากต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    โนจิตฺตสสฏโ    อพฺยากโต    ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  จิตฺตสสฏ  อพฺยากต ฺจ  โนจิตฺตสสฏ   
อพฺยากต ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺตสสฏโ    อพฺยากโต    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๔๖๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
           ยถา จิตฺตสมฺปยุตฺตทุก อพฺยากตสทิส ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                จิตฺตสสฏทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                   จิตฺตสมุฏานทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๗๐]    จิตฺตสมุฏาน   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน   
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    จิตฺตสมุฏาน    กสุล   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     โนจิตฺตสมุฏาโน    กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:    จิตฺตสมุฏาน    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน      
กุสโล    จ    โนจิตฺตสมุฏาโน    กุสโล    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนจิตฺตสมุฏาน  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาโน      
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสมุฏาน  กสุล ฺจ   
โนจิตฺตสมุฏาน    กุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน   กุสโล       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๔๗๑]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   สพฺพตฺถ   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๔๗๒]   นอธิปติยา   ป ฺจ   นปุเรชาเต  ป ฺจ  ฯเปฯ  นกมฺเม    
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ตีณิ นวิปาเก ป ฺจ ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ    
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๗๓]    จิตฺตสมุฏาโน    กุสโล    ธมฺโม    จิตฺตสมุฏานสฺส    
กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
    [๑๔๗๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต  ป ฺจ  ฯเปฯ  อุปนิสฺสเย      
นว     อาเสวเน     นว     กมฺเม     ตีณิ     อาหาเร    ป ฺจ   
อินฺทฺริเย    ป ฺจ    ฌาเน    ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมฺปยุตฺเต   ป ฺจ    
อตฺถิยา ป ฺจ ฯเปฯ                          
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๗๕]   จิตฺตสมุฏาน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  โนจิตฺตสมุฏาน   
อกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน   อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ       
เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสมุฏาน   อกุสล ฺจ  โนจิตฺตสมุฏาน  อกุสล ฺจ       
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๔๗๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                     ยถา กุสลสทิส ฯ      
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           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๗๗]   จิตฺตสมุฏาน   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาโน   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  โนจิตฺตสมุฏาน   
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    โนจิตฺตสมุฏาโน    อพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    จิตฺตสมุฏาน    อพฺยากต ฺจ   
โนจิตฺตสมุฏาน     อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    จิตฺตสมุฏาโน   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
    [๑๔๗๘]    เหตุยา    นว   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ป ฺจ       
สพฺพตฺถ   นว   ปุเรชาเต   ป ฺจ   อาเสวเน   ป ฺจ  ฯเปฯ  อวิคเต      
นว ฯ                                       
    [๑๔๗๙]   นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   นว   นอธิปติยา   นว   
ฯเปฯ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ฉ   นอาหาเร   เอก  นอินฺทฺริเย   
เอก    นฌาเน   ฉ   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ฉ   นวิปฺปยุตฺเต   
ฉ โนนตฺถิยา ฉ โนวิคเต ฉ ฯ                  
       สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๔๘๐]    จิตฺตสมุฏาโน   อพฺยากโต   ธมฺโม   จิตฺตสมุฏานสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 254 

    [๑๔๘๑]    จิตฺตสมุฏาโน   อพฺยากโต   ธมฺโม   จิตฺตสมุฏานสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๔๘๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   สพฺพตฺถ   นว   ปุเรชาเต   นว   ปจฺฉาชาเต   นว       
อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   วิปาเก   นว   ฯ   อาหาเร  นว:   
จิตฺตสมุฏานมูล      โนจิตฺตสมุฏานสฺส:      กพฬึกาโร     อาหาโร   
กาตพฺโพ   โนจิตฺตสมุฏาโน   จิตฺตสมุฏานสฺส:   กพฬึกาโร   อาหาโร    
ฆฏเน    มชฺเฌ    กพฬึกาโร    อาหาโร    ฯ    อินฺทรฺิเย    นว:      
รูปชีวิตินฺทฺรยิ   เอก   ฌาเน   ตีณิ   มคฺเค   ตีณิ   สมปฺยุตฺเต   ป ฺจ     
วิปฺปยุตฺเต    นว    อตฺถิยา    นว    นตฺถยิา    นว   วิคเต   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                         จิตฺตสมุฏานทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                                  __________            
                              จิตฺตสหภุทุกกุสลตฺติก    
                                  ปฏจฺิจวาโร          
    [๑๔๘๓]    จิตฺตสหภุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสหภู   กุสโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   จิตฺตสหภุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
โนจิตฺตสหภู    กุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   จิตฺตสหภุ     
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กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสหภู   กุสโล   จ  โนจิตฺตสหภู  กุสโล  จ    
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  โนจิตฺตสหภุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ      
จิตฺตสหภู    กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสหภุ    
กุสล ฺจ    โนจิตฺตสหภุ    กุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสหภู   กุสโล       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๔๘๔] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                     _______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๘๕]   จิตฺตสหภุ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสหภู  อกุสโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   โนจิตฺตสหภุ   อกสุล    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสหภู   อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
จิตฺตสหภุ   อกุสล ฺจ   โนจิตฺตสหภุ   อกุสล ฺจ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสหภู      
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๔๘๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                  ________________________      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๘๗]    จิตฺตสหภุ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺตสหภู   
อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ โนจิตฺตสหภุ อพฺยากต    
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ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสหภู อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๔๘๘]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว   อวิคเต   นว   ฯ    
ยถา เจตสิกทุกมูลา ตีณิ คมนา เอว อิเมป ตีณิ คมนา กาตพฺพา ฯ   
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                 จิตฺตสหภุทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                  จิตฺตานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๘๙]   จิตฺตานุปริวตฺตึ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตานุปริวตฺตี     
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  โนจิตฺตานุปริวตฺตึ       
กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺตานุปริวตฺตี   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตานุปริวตฺตึ   กุสล ฺจ  โนจิตฺตานุปริวตฺตึ  กุสล ฺจ     
ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตานุปริวตฺตี กุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๙๐] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๙๑]   จิตฺตานุปริวตฺตึ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตานุปริวตฺตี      
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อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  โนจิตฺตานุปริวตฺตึ       
อกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   จิตฺตานุปริวตฺตี   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:     ฯ    จิตฺตานุปริวตฺตึ    อกุสล ฺจ    โนจิตฺตานุปริวตฺตึ       
อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตานุปริวตฺตี   อกุสโล   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๔๙๒] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
            สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๙๓]   จิตฺตานุปริวตฺตึ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  จิตฺตานุปริวตฺตี     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๔๙๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
                   ยถา เจตสิกทุกสทิส ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
               จิตฺตานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                 จิตฺตสสฏสมุฏานทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๙๕]  จิตฺตสสฏสมุฏาน  กุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน    
กุสโล     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:    จิตฺตสสฏสมุฏาน    
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กุสล       ธมมฺ      ปฏิจฺจ      โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน      กุสโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   จิตฺตสสฏสมุฏาน   กุสล   ธมฺม     
ปฏิจฺจ    จิตฺตสสฏสมุฏาโน    กุสโล    จ    โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน   
กุสโล   จ   ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  โนจิตฺตสสฏสมุฏาน       
กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ     จิตฺตสสฏสมุฏาโน    กสุโล    ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ฯ     จิตฺตสสฏสมุฏาน     กุสล ฺจ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน  กุสล ฺจ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏสมุฏาโน  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๔๙๖]     เหตุยา     ป ฺจ    อารมฺมเณ    ป ฺจ    อวิคเต       
ป ฺจ ฯ                                     
    ยถา มหนฺตรทุเก เจตสิกทุกกุสลสทสิ ตตฺตกาเอว ป ฺหา ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๙๗]      จิตฺตสสฏสมุฏาน     อกุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ     
จิตฺตสสฏสมุฏาโน   อกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ       
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน    อกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   จิตฺตสสฏสมุฏาโน    
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสสฏสมุฏาน   
อกุสล ฺจ  โนจิตฺตสสฏสมุฏาน  อกุสล ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสสฏสมุฏาโน     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
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    [๑๔๙๘] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                   เจตสิกทุกอกุสลสทิส ฯ   
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๔๙๙]     จิตฺตสสฏสมุฏาน     อพฺยากต     ธมฺม    ปฏิจฺจ     
จิตฺตสสฏสมุฏาโน  อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ       
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน    
อพฺยากโต      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     
จิตฺตสสฏสมุฏาน          อพฺยากต ฺจ         โนจิตฺตสสฏสมุฏาน       
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสสฏสมุฏาโน   อพฺยากโต   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๕๐๐]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว  ฯเปฯ   
ปุเรชาเต   ป ฺจ   อาเสวเน   ป ฺจ   กมฺเม   นว   ฯเปฯ  อวิคเต       
นว ฯ                                       
    [๑๕๐๑]   นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   ฯเปฯ   นกมฺเม       
จตฺตาริ    นวิปาเก    นว    นอาหาเร    เอก   นอินฺทฺรเิย   เอก   
นฌาเน    ฉ    นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต   ตีณิ   นวิปฺปยุตฺเต   ฉ     
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ              
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๐๒]  จิตฺตสสฏสมุฏาโน อพฺยากโต ธมฺโม จิตฺตสสฏสมุฏานสฺส   
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๕๐๓]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว:      
เอตฺถ   ฉสุ   สหชาตาธิปติ   อนนฺตเร   นว  สพฺพตฺถ  นว  ปุเรชาเต    
ตีณิ     ปจฺฉาชาเต     ตีณิ     อาเสวเน     นว    กมฺเม    ตีณิ    
วิปาเก    นว    อาหาเร    นว    อินฺทฺริเย    นว   ฌาเน   ตีณิ     
มคฺเค    ตีณิ    สมฺปยุตฺเต    ป ฺจ    วิปปฺยุตฺเต    ป ฺจ    อตฺถิยา    
นว อวิคเต นว ฯ                             
    [๑๕๐๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๕๐๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
    [๑๕๐๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
             จิตฺตสสฏสมุฏานทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
               จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๐๗]   จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏ-      
สมุฏานสหภู    กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ      
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โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู   
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   
กุสล ฺจ     โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ     กุสล ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๕๐๘] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๐๙]  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ  อกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏ-      
สมุฏานสหภู   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ     
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   
อกุสล ฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ อกุสล ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ      
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๕๑๐] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๑๑]    จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู         
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อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๕๑๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
           จิตฺตสสฏสมุฏานทุกอพฺยากตสทิส ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
            จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
             จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๑๓]    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    กสุล    ธมฺม   ปฏิจฺจ       
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ    ฯ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ      
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จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ     
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    กุสล ฺจ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    
กุสล ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี       
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๕๑๔] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                    ___________________๗        
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๑๕]    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี อกุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๕๑๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๑๗]   จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๕๑๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
           จิตฺตสสฏสมุฏานทุกอพฺยากตสทิส ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
          จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________          
                    อชฺฌตฺติกทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๑๙]    อชฺฌตฺติก    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   พาหิโร   กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พาหิร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   



พาหิโร    กุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   พาหิร   กุสล     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อชฺฌตฺติโก   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    
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พาหิร   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺติโก  กุสโล  จ  พาหิโร  กุสโล  จ    
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อชฺฌตฺติก   กุสล ฺจ   พาหิร       
กุสล ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ พาหิโร กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๕๒๐] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                      จิตฺตทุกสทิส ฯ      
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                     ___________________         
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๒๑]   อชฺฌตฺติก   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   พาหิโร   อกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พาหิร   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
พาหิโร   อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   พาหิร   อกสุล     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อชฺฌตฺติโก   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:   
พาหิร    อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อชฌฺตฺติโก   อกุสโล   จ   พาหิโร     
อกุสโล    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อชฺฌตฺติก     
อกุสล ฺจ   พาหิร   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  พาหิโร  อกุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๕๒๒] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                      จิตฺตทุกสทิส ฯ      
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๒๓]    อชฺฌตฺติก    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อชฌฺตฺติโก     
อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   พาหิร   
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   พาหิโร   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     อชฺฌตฺติก     อพฺยากต ฺจ     พาหิร   
อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    อชฺฌตฺติโก    อพฺยากโต    ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๕๒๔]    เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   ป ฺจ      
ฯเปฯ    อ ฺม ฺเ    ป ฺจ    ปุเรชาเต   ป ฺจ   อาเสวเน   ป ฺจ      
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๕๒๕]    นเหตุยา    นว    นอารมฺมเณ    นว    นอธิปติยา   
นว    ฯเปฯ    นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   เอก      
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   ป ฺจ   นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต  นว     
นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ   
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๒๖]   พาหิโร   อพฺยากโต   ธมฺโม   พาหิรสฺส   อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๕๒๗]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   ฯ  อติปติยา  นว:      
อชฺฌตฺติโก    พาหิรสฺส    คจฺฉนกาเล    สหชาตาธิปติ   มชฺเฌ   ตีสุป    
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สหชาตาธิปติ   ฯ   อนนฺตเร   นว   สหชาเต   นว  อ ฺม ฺเ  ป ฺจ      
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต  นว:  อารมฺมณปุเรชาตมฺป     
วตฺถุปุเรชาตมฺป    ปจฺฉาชาเต   นว   อาเสวเน   นว   ฯ   พาหิโร     
อพฺยากโต    ธมฺโม   พาหิรสฺส   อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   กมฺมปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  วิปาเก  นว  อาหาเร  นว:  ติณฺณนฺน  กพฬกึาโร   
อาหาโร    อินฺทฺริเย    นว:    ติณฺณนฺน    รูปชีวิตินฺทรฺิย   สมฺปยุตฺเต    
ป ฺจ วิปฺปยุตฺเต นว อตฺถิยา นว ฯเปฯ        
                 อชฺฌตฺติกทุกกสุลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________          
                     อุปาทาทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๒๘]   โนอุปาทา   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนอุปาทา  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๒๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๓๐]   โนอุปาทา   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอุปาทา  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๓๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ     
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           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๓๒]   อุปาทา  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอุปาทา  อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนอุปาทา   อพฺยากต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    โนอุปาทา    อพฺยากโต    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    
โนอุปาทา    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทา   อพฺยากโต   ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โนอุปาทา   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทา    
อพฺยากโต  จ  โนอุปาทา  อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
อุปาทา      อพฺยากต ฺจ      โนอุปาทา      อพฺยากต ฺจ      ธมฺม    
ปฏิจฺจ โนอุปาทา อพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๕๓๓]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   ตีณิ   ฯเปฯ  อ ฺม ฺเ     
ป ฺจ   ฯเปฯ   ปุเรชาเต   เอก   อาเสวเน   เอก   กมฺเม   ป ฺจ      
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๕๓๔]    นเหตุยา    ป ฺจ    นอารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา     
ป ฺจ    ฯเปฯ    นกมฺเม    ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ   นอาหาเร   ตีณิ   
นอินฺทฺริเย    ตีณิ    นฌาเน    ตีณิ    นมคฺเค    ป ฺจ   นสมฺปยุตฺเต     
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ       
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๓๕]   โนอุปาทา   อพฺยากโต  ธมฺโม  โนอุปาทา  อพฺยากตสฺส      
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ         
    [๑๕๓๖]   อุปาทา   อพฺยากโต   ธมโฺม   โนอุปาทา  อพฺยากตสฺส      
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   โนอุปาทา   อพฺยากโต     
ธมฺโม     โนอุปาทา     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: เทฺว ฯ                             
    [๑๕๓๗]   โนอุปาทา   อพฺยากโต  ธมฺโม  โนอุปาทา  อพฺยากตสฺส      
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ปเม   เทฺวป   อธิปตี   
ทฺวีสุ สหชาตาธิปติ ฯ                       
    [๑๕๓๘]    อนนฺตเร    เอก    สหชาเต    ป ฺจ    อ ฺม ฺเ       
ป ฺจ นิสฺสเย ป ฺจ ฯ                        
     [๑๕๓๙]   อุปาทา   อพฺยากโต   ธมฺโม  โนอุปาทา  อพฺยากตสฺส      
ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   โนอุปาทา   อพฺยากโต   
ธมฺโม     โนอุปาทา     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย: เทฺว ฯ                             
    [๑๕๔๐]  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน เอก กมฺเม    
ตีณิ   วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   ฉ   อินฺทฺรเิย   สตฺต   ฌาเน   ตีณิ   
มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต เอก วิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ อตฺถิยา นว ฯ   
                 อุปาทาทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________     
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                    อุปาทินฺนทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๔๑]   อนุปาทินฺน   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนปุาทินฺโน  กสุโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๔๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
              สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป เอก ฯ       
                   สปฺปจฺจยทุกกุสลสทิส ฯ     
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๔๓]   อนุปาทินฺน   อกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺโน  อกุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๔๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๔๕]    อุปาทินฺน    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อุปาทินฺโน     
อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อนุปาทินฺน อพฺยากต       
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนุปาทินฺโน     อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ     
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เหตุปจฺจยา:    ฯ   อุปาทินฺน   อพฺยากต ฺจ   อนุปาทินฺน   อพฺยากต ฺจ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺโน  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อุปาทินฺเน    ขนฺเธ    จ    มหาภูเต    จ    ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   
รูป ฯ                                     
    [๑๕๔๖]     เหตุยา    ป ฺจ    อารมฺมเณ    เทฺว    อธิปติยา      
เอก  ฯเปฯ  ปุเรชาเต  เทฺว  อาเสวเน  เอก  กมฺเม  ป ฺจ  วิปาเก     
ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ                         
    [๑๕๔๗]    นเหตุยา   ป ฺจ   นอารมฺมเณ   จตฺตาริ   นอธิปติยา     
ป ฺจ    ฯเปฯ    นปุเรชาเต    จตฺตาริ   นกมฺเม   เอก   นวิปาเก     
เทฺว   นอาหาเร   เทฺว   นอินฺทฺริเย   เทฺว   นฌาเน  เทวฺ  นมคฺเค   
ป ฺจ     นสมฺปยุตฺเต    จตฺตาริ    นวิปปฺยุตฺเต    เทฺว    โนนตฺถิยา     
จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ                  
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๔๘]     อุปาทินฺโน     อพฺยากโต     ธมโฺม    อุปาทินฺนสฺส   
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อนุปาทินฺโน   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อนุปาทินฺนสฺส   อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
    [๑๕๔๙]  เหตุยา  จตฺตาริ  ฯ  อารมฺมเณ  จตฺตาริ: อุปาทินฺนมูลเก     
เทฺว     อนุปาทินฺนมูลเก     เทฺว    ฯ    อนุปาทินฺโน    อพฺยากโต      
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ธมฺโม     อนุปาทินฺนสฺส     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   เอก  ฯ  อนนฺตเร  จตฺตาริ     
สมนนฺตเร    จตฺตาริ   สหชาเต   ป ฺจ   อ ฺม ฺเ   เทฺว   นิสสฺเย   
ป ฺจ อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ฯ                  
    [๑๕๕๐]     อุปาทินฺโน     อพฺยากโต     ธมโฺม    อุปาทินฺนสฺส   
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   ปเุรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อารมฺมณปุเรชาต     
วตฺถุปุเรชาต    เทฺว   ป ฺหา   ฯ   อนุปาทินฺโน   อพฺยากโต   ธมโฺม    
อนุปาทินฺนสฺส    อพฺยากตสฺส    ธมฺมสสฺ    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
เทฺว   อารมฺมณปุเรชาตเยว   ฯ   ฆฏนา   เทฺว   อารมฺมณปุเรชาตมฺป   
วตฺถุปุเรชาตมฺป ฯ ฉ ฯ                     
    [๑๕๕๑]   ปจฺฉาชาเต   ฉ   อาเสวเน   เอก   กมฺเม  จตฺตาริ       
วิปาเก   จตฺตาริ   อาหาเร   นว  อินฺทรฺิเย  จตฺตาริ  ฌาเน  จตฺตาริ    
มคฺเค   จตฺตาริ   สมฺปยุตฺเต   เทฺว   วิปปฺยุตฺเต   ฉ   อตฺถิยา   นว     
นตฺถิยา จตฺตาริ วิคเต จตฺตาริ อวิคเต นว ฯเปฯ       
    [๑๕๕๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๕๕๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๕๕๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
                 อุปาทินฺนทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                 มหนฺตรทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________   
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                    อุปาทานทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๕๕]   โนอุปาทาน   กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  โนอุปาทาโน  กุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๕๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๕๗]   อุปาทาน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อุปาทาโน  อกุสโล     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อุปาทาน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
โนอุปาทาโน    อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อุปาทาน    
อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทาโน  อกุสโล  จ  โนอุปาทาโน  อกุสโล  จ     
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   โนอุปาทาน   อกุสล   ธมฺม    
ปฏิจฺจ    โนอุปาทาโน    อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ   ฯ   อุปาทาน   อกุสล ฺจ   โนอุปาทาน   อกสุล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อุปาทาโน อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
    [๑๕๕๘]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   สพฺพตฺถ   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๕๕๙]  โนอุปาทาน  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอุปาทาโน  อกุสโล      
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๑๕๖๐]    นเหตุยา    เอก    นอธิปติยา    นว   นปุเรชาเต๓      
นว ฯเปฯ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๖๑]   อุปาทาโน   อกุสโล   ธมโฺม   อุปาทานสฺส   อกุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๕๖๒]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว   ฯ  อธิปติยา  นว:   
โนอุปาทานมูลเก    ตีณิ   สหชาตาธิปติ   ฯ   อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ     
นิสฺสเย    นว    อุปนิสฺสเย    นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ    
โนอุปาทานมูลเก    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย   ตีณิ   ฌาเน   ตีณิ   
มคฺเค นว สมปฺยุตฺเต นว อตฺถิยา นว ฯ        
    [๑๕๖๓]   โนอุปาทาน   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนอุปาทาโน   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๕๖๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                 อุปาทานทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________   
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                    อุปาทานิยทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๖๕]   อุปาทานิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อุปาทานิโย  กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อนุปาทานิย  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
อนุปาทานิโย กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๕๖๖] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                 โลกิยโลกุตฺตรทุกกุสลสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                        _________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๖๗]   อุปาทานิย   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทานิโย  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ              
    [๑๕๖๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๖๙]    อุปาทานิย    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทานิโย    
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อนปุาทานิย  อพฺยากต     
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนุปาทานิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา:    อนุปาทานิย    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อุปาทานิโย     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนุปาทานิย   อพฺยากต     
ธมฺม   ปฏิจฺจ  อุปาทานิโย  อพฺยากโต  จ  อนุปาทานิโย  อพฺยากโต  จ     
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อุปาทานิย   อพฺยากต ฺจ     
อนุปาทานิย    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทานิโย   อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๗๐] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                โลกิยโลกุตฺตรทุกอพฺยากตสทิส ฯ     
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                อุปาทานิยทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ     
                      ______________          
                 อุปาทานสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๗๑]  อุปาทานวิปฺปยุตฺต  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทานวิปฺปยุตฺโต      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๕๗๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________          
                       ปฏจฺิจวาโร          
    [๑๕๗๓]  อุปาทานสมฺปยุตฺต  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต    
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อกุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     
อุปาทานวิปฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทานวิปฺปยุตฺโต  อกุสโล     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  อุปาทานสมฺปยุตฺต  อกุสล ฺจ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺต     อกสุล ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    อุปาทานสมฺปยุตฺโต       
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๕๗๔]   เหตุยา   ฉ   อารมฺมเณ   ฉ   สพฺพตฺถ   ฉ  อวิคเต       
ฉ ฯ                                        
    [๑๕๗๕]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา   ฉ   นกมเฺม   จตฺตาริ     
นวิปาเก ฉ ฯ                                
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๗๖]   อุปาทานสมฺปยุตฺโต  อกสุโล  ธมฺโม  อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส    
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
    [๑๕๗๗]   เหตุยา   ฉ   อารมฺมเณ   นว   ฯ   อธิปติยา  นว:   
อุปาทานสมฺปยุตฺตมูลเก     ตีณิ     สหชาตาธิปติ     อุปาทานวิปฺปยุตฺเต    
เอก    ฯ    อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต   ฉ    
อ ฺม ฺเ    ฉ    นิสฺสเย   ฉ   อุปนสิฺสเย   นว   อาเสวเน   นว     
กมฺเม    จตฺตาริ    อาหาเร   จตฺตาริ   อินฺทฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน    
จตฺตาริ    มคฺเค   จตฺตาริ   สมฺปยุตฺเต   ฉ   อตฺถิยา   ฉ   นตฺถิยา   
นว วิคเต นว อวิคเต ฉ ฯ                     
                       __________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๗๘]  อุปาทานวิปฺปยุตฺต  อพฺยากต ธมฺม ปฏจฺิจ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต      
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๕๗๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
              อุปาทานสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                 อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๘๐]    อุปาทานิย ฺเจวโนจอุปาทาน    กุสล    ธมฺม   ปฏจฺิจ    
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๕๘๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๘๒]    อุปาทาน ฺเจวอุปาทานิย ฺจ    อกุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ     ฯ    อุปาทานิย ฺเจวโนจอุปาทาน    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน   อกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
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ตีณิ  ฯ  อุปาทาน ฺเจวอุปาทานิย ฺจ  อกุสล ฺจ อุปาทานิย ฺเจวโนจอุปาทาน    
อกุสล ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
    [๑๕๘๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
               อิม คมน อุปาทานทุกอกุสลสทิส ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๘๔]   อุปาทานิย ฺเจวโนจอุปาทาน   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๕๘๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
             อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                     _______________          
              อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๘๖]     อุปาทาน ฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺต ฺจ     อกุสล    ธมฺม    
ปฏิจฺจ   อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   อุปาทานสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอุปาทาน   อกุสล      
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ธมฺม    ปฏิจฺจ   อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน   อกุสโล   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อุปาทาน ฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺต ฺจ   
อกุสล ฺจ     อุปาทานสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอุปาทาน     อกุสล ฺจ     ธมฺม     
ปฏิจฺจ   อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
    [๑๕๘๗]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
               อิม คมน อุปาทานทุกอกุสลสทิส ฯ    
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ นว ฯ   
           อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ    
                       ______________           
              อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๘๘]    อุปาทานวิปฺปยุตฺต   อุปาทานิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต  อุปาทานิโย  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺต   อนุปาทานิย   กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อุปาทานวิปฺปยุตฺโต   
อนุปาทานิโย กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๕๘๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                 โลกิยโลกุตฺตรทุกกุสลสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                      ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๙๐]   อุปาทานวิปฺปยุตฺต   อุปาทานิย   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต  อุปาทานิโย  อกสุโล  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
สพฺพตฺถ เอก                               
                      ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๙๑]   อุปาทานวิปฺปยุตฺต   อุปาทานิย   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต     อุปาทานิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:  ฯ  อุปาทานวิปฺปยุตฺต  อนุปาทานิย  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ      
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต    อนุปาทานิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   อุปาทานวิปฺปยุตฺต   อุปาทานิย   อพฺยากต ฺจ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺต     อนุปาทานิย     อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต     อุปาทานิโย    อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๕๙๒] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                โลกิยโลกุตฺตรทุกอพฺยากตสทิส ฯ     
          สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
          อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
              อุปาทานโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________    
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                     กิเลสทุกกุสลตฺติก    
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๙๓]   โนกิเลส   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนกเิลโส   กุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๕๙๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๕๙๕]   กิเลส   อกสุล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กิเลโส  อกุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   โนกิเลส   อกุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ       
โนกิเลโส   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  กิเลส     
อกุสล ฺจ    โนกิเลส    อกุสล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   กเิลโส   อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
    [๑๕๙๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   สพฺพตฺถ   นว   
อวิคเต นว ฯ                                
    [๑๕๙๗]   กิเลส   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กิเลโส  อกุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   วิจิกิจฺฉ   ปฏิจฺจ   วิจิกจฺิฉาสหคโต   โมโห      
อุทฺธจฺจ   ปฏจฺิจ   อุทฺธจฺจสหคโต   โมโห   ฯ  โนกิเลส  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     กิเลโส    อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:   
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วิจิกิจฺฉาสหคเต   ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วิจิกิจฺฉาสหคโต  โมโห  อุทฺธจฺจสหคเต    
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    อุทฺธจฺจสหคโต    โมโห    ฯ   กิเลส   อกุสล ฺจ     
โนกิเลส   อกุสล ฺจ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กิเลโส  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉาสหคเต    ขนฺเธ    จ   วิจิกิจฺฉ ฺจ   ปฏิจฺจ    
วิจิกิจฺฉาสหคโต    โมโห    อุทฺธจฺจสหคเต    ขนฺเธ   จ   อุทฺธจฺจ ฺจ   
ปฏิจฺจ อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ฯ                
    [๑๕๙๘]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   นว   นปเุรชาเต   นว      
นปจฺฉาชาเต    นว    นอาเสวเน    นว   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก       
นว นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                       
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                       ป ฺหาวาโร           
    [๑๕๙๙]   กิเลโส   อกสุโล  ธมฺโม  กิเลสสฺส  อกสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๖๐๐]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   ฯ  อธิปติยา  นว:      
มชฺเฌ   ตีณิ   สหชาตาธิปติ  ฯ  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร  นว  ฯเปฯ     
อุปนิสฺสเย    นว    อาเสวเน   นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ    
อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค นว สมฺปยุตฺเต นว ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๐๑]    โนกิเลส    อพฺยากต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   โนกิเลโส    
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อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๖๐๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                  กเิลสทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    สงฺกิเลสิกทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๐๓]   สงฺกิเลสิก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สงฺกิเลสิโก  กุสโล    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อสงฺกิเลสิก  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ      
อสงฺกิเลสิโก กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๖๐๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                 โลกิยโลกุตฺตรทุกกุสลสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๐๕]   สงฺกิเลสิก   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สงฺกิเลสิโก  อกุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๖๐๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๐๗]    สงฺกิเลสิก    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สงฺกิเลสิโก     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อสงฺกิเลสิก  อพฺยากต    
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อสงฺกิเลสิโก    อพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    สงฺกิเลสิก    อพฺยากต ฺจ    อสงฺกิเลสิก    
อพฺยากต ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    สงฺกิเลสิโก    อพฺยากโต    ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๖๐๘] เหตุยา ป ฺจ  อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ   
                โลกิยโลกุตฺตรทุกอพฺยากตสทิส ฯ     
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                สงฺกิเลสกิทุกกสุลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                        _________            
                    สงฺกิลิฏทุกกุสลตฺติก   
                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๑๖๐๙]   อสงฺกิลิฏ   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏโ  กุสโล       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๖๑๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ   
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       ______________  
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                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๑๖๑๑]   สงฺกิลิฏ   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สงฺกิลิฏโ  อกุสโล       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๖๑๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ   
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                       __________            
                       ปฏิจฺจวาโร          
     [๑๖๑๓]    อสงฺกิลฏิ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อสงฺกิลิฏโ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๖๑๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ   
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                 สงฺกิลิฏทุกกสุลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                  กเิลสสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๑๕]   กิเลสวิปฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กิเลสวิปฺปยุตฺโต      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๖๑๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                      ______________   
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๑๗]   กิเลสสมฺปยุตฺต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กิเลสสมฺปยตฺุโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๖๑๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________           
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๑๙]   กิเลสวิปฺปยุตฺต  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กิเลสวิปฺปยตฺุโต      
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๖๒๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
               กิเลสสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       __________            
                  กเิลสสงฺกิเลสกิทุกกุสลตฺติก     
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๒๑]     สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส กุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๖๒๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                       ______________    
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๒๓]  กิเลส ฺเจวสงฺกิเลสิก ฺจ  อกุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลโสเจว-     
สงฺกิเลสิโกจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ     
สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส  อกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส       
อกุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     
กิเลส ฺเจวสงฺกิเลสิก ฺจ       อกุสล ฺจ       สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส    
อกุสล ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโกจ   อกุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๖๒๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
                    กิเลสทุกอกสุลสทิส ฯ   
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                      ______________          
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๒๕]    สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๖๒๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
               กิเลสสงฺกิเลสิกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                        __________     
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                   กิเลสสงฺกิลิฏทุกกุสลตฺติก    
                        ปฏิจฺจวาโร         
    [๑๖๒๗]  กิเลส ฺเจวสงฺกิลิฏ ฺจ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ กิเลโสเจว-o   
สงฺกิลิฏโจ    อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ    
สงฺกิลิฏ ฺเจวโนจกิเลส   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สงฺกลิิฏโเจวโนจกิเลโส     
อกุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     
กิเลส ฺเจวสงฺกิลิฏ ฺจ        อกุสล ฺจ        สงฺกิลฏิ ฺเจวโนจกิเลส       
อกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโจ   อกุสโล   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๖๒๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
                     กิเลสทุกอกสุลสทิส ฯ     
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                กิเลสสงฺกิลิฏทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                        ______________          
                 กิเลสกิเลสสมปฺยุตฺตทุกกุสลตฺติก     
                        ปฏิจฺจวาโร         
    [๑๖๒๙]    กิเลส ฺเจวกิเลสสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ   อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ      ฯ      กิเลสสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจกิเลส      อกสุล      ธมฺม     
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ปฏิจฺจ    กิเลสสมฺปยุตฺโตเจวโนจกิเลโส    อกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ    กิเลส ฺเจวกิเลสสมฺปยุตฺต ฺจ    อกุสล ฺจ     
กิเลสสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจกิเลส   อกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กิเลโสเจว-    
กิเลสสมฺปยุตฺโตจ อกุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
    [๑๖๓๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
                    กิเลสทุกอกสุลสทิส ฯ   
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
             กิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                     ___________________         
               กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกทุกกุสลตฺติก      
                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๓๑]    กิเลสวิปฺปยตฺุต    สงฺกิเลสิก    กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
กิเลสวิปฺปยุตฺโต  สงฺกิเลสโิก  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ       
กิเลสวิปฺปยุตฺต    อสงฺกิเลสิก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กิเลสวิปฺปยุตฺโต     
อสงฺกิเลสิโก กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๖๓๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                 โลกิยโลกุตฺตรทุกกุสลสทิส ฯ       
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                      ______________     
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                       ปฏิจฺจวาโร          
    [๑๖๓๓]  กิเลสวิปฺปยุตฺต  สงฺกิเลสิก  อพฺยากต  ธมฺม ปฏิจฺจ กิเลส-      
วิปฺปยุตฺโต  สงฺกิเลสิโก  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
กิเลสวิปฺปยุตฺต   อสงฺกิเลสิก   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏจฺิจ  กิเลสวิปฺปยุตฺโต     
อสงฺกิเลสิโก   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ     
กิเลสวิปฺปยุตฺต   สงฺกิเลสกิ   อพฺยากต ฺจ   กิเลสวิปฺปยุตฺต   อสงฺกิเลสิก    
อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กิเลสวิปปฺยุตฺโต   สงฺกิเลสิโก  อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๖๓๔] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                โลกิยโลกุตฺตรทุกอพฺยากตสทิส ฯ     
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
           กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกทุกกสุลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
               กิเลสโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                        _________             
                 ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกกุสลตฺติก       
    [๑๖๓๕]  นทสสฺเนนปหาตพฺพ  กุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๖๓๖]   เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก     
อวิคเต เอก ฯ                              
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
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    [๑๖๓๗]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ    
อกุสล       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นทสฺสเนนปหาตพฺโพ      อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๖๓๘]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   เทฺว     
อวิคเต เทฺว ฯ                              
    [๑๖๓๙]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
อกุสโล     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     นเหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉาสหคเต   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    วิจิกิจฺฉาสหคโต    โมโห   ฯ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ     
อกุสล       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นทสฺสเนนปหาตพฺโพ      อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๑๖๔๐]   นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว     
นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ       
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๖๔๑]   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ  อกุสโล  ธมฺโม  ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส     
อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
อกุสโล         ธมฺโม        นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส        อกุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๖๔๒]   เหตุยา   เทฺว   ฯ   อารมฺมเณ  ตีณิ:  ทสสฺเน  เอก     
น   ทสฺสเน   เทฺว  ฯ  อธิปติยา  ตีณิ:  ทสฺสนมูลก  เอก  น  ทสฺสเน    
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เทฺว:     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ     เอการมฺมณาธิปติ    ฯ   
อนนฺตเร   เทวฺ:   ทสฺสนมลูก  เอก  น  ทสฺสเน  เอก  ฯ  สมนนฺตเร   
เทฺว   สหชาเต   เทฺว   ฯเปฯ   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน  เทฺว    
กมฺเม   เทฺว   อาหาเร   เทฺว   ฯเปฯ   สมปฺยุตฺเต   เทฺว  อตฺถิยา   
เทฺว นตฺถิยา เทฺว ฯเปฯ                     
    [๑๖๔๓]   นทสฺสเนนปหาตพฺพ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทสฺสเนน-     
ปหาตพฺโพ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๖๔๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
              ทสสฺเนนปหาตพฺพทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                       ______________           
                 ภาวนายปหาตพฺพทุกกุสลตฺติก   
    [๑๖๔๕]  นภาวนายปหาตพฺพ  กุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๖๔๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
    [๑๖๔๗]  ภาวนายปหาตพฺพ  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๖๔๘] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกอกุสลสทิส ฯ       
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         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๖๔๙] นภาวนายปหาตพฺพ อพฺยากต ธมฺม ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๖๕๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
              ภาวนายปหาตพฺพทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกกุสลตฺติก      
    [๑๖๕๑]  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นทสฺสเนน-    
ปหาตพฺพเหตุโก กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๖๕๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๖๕๓]   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทสฺสเนน-    
ปหาตพฺพเหตุโก  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ นทสฺสเนน-    
ปหาตพฺพเหตุก    อกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   
อกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ       ทสฺสเนน      ปหาตพฺพเหตุโก   
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   
อกุสล ฺจ     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก     อกุสล ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา ฯ      
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    [๑๖๕๔]   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทสฺสเนน-    
ปหาตพฺพเหตุโก    อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:     
ตีณิ ฯ นทสสฺเน เทฺว ฆฏเน เอก ฯ            
    [๑๖๕๕]    เหตุยา    จตฺตาริ   อารมฺมเณ   ฉ   อธิปติยา   ฉ      
สพฺพตฺถ ฉ อวิคเต ฉ ฯ                       
    [๑๖๕๖]  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทสฺสเนน-    
ปหาตพฺพเหตุโก    อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ     
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๖๕๗]    นเหตุยา   เทฺว   นอธิปติยา   ฉ   ฯเปฯ   นกมฺเม       
จตฺตาริ นวิปาเก ฉ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ         
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๖๕๘]   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   อกุสโล   ธมฺโม   ทสสฺเนน-      
ปหาตพฺพเหตุกสฺส อกุสลสฺส ธมฺมสสฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๖๕๙]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   ฯ  อธิปติยา  ตีณิ:    
ทสฺสเน   เอก   นทสฺสเน   เทฺว   ฯ  อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร  นว      
สหชาเต    ฉ   ฯเปฯ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   นว   กมฺเม   
จตฺตาริ   อาหาเร   จตฺตาริ  อินฺทรฺิเย  จตฺตาริ  ฯเปฯ  สมฺปยุตฺเต  ฉ     
นตฺถิยา นว ฯเปฯ                            
    [๑๖๖๐]    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    อพฺยากต    ธมฺม   ปฏิจฺจ      
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นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๖๖๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
           ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                        _________            
               ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติก     
    [๑๖๖๒]  นภาวนายปหาตพฺพเหตุก  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุโก กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๖๖๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๖๖๔]   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุโก  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ นภาวนาย-     
ปหาตพฺพเหตุก    อกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๖๖๕] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ฉ ฯ    
              ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุกทุกอกุสลสทิส ฯ   
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๖๖๖]    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    อพฺยากต    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
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    [๑๖๖๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
           ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       __________            
                     สวิตกฺกทุกกสุลตฺติก     
    [๑๖๖๘]   สวิตกฺก   กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สวิตกฺโก  กุสโล  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สวิตกฺก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกโฺก      
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   สวิตกฺก   กุสล   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   กุสโล  จ  อวิตกฺโก  กุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ    
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อวิตกฺก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺโก  กุสโล    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อวิตกฺก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
สวิตกฺโก    กสุโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สวิตกฺก     
กุสล ฺจ   อวิตกฺก   กุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๖๖๙] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ สพฺพตฺถ ฉ อวิคเต ฉ ฯ   
    [๑๖๗๐]    นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   ฉ   ฯเปฯ   นกมฺเม   
จตฺตาริ ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ              
          สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
    [๑๖๗๑]   สวิตกฺโก   กสุโล  ธมฺโม  สวิตกฺกสฺส  กสุลสฺส  ธมมฺสฺส     
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เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สวิตกฺโก    กสุโล    ธมฺโม   อวิตกฺกสฺส     
กุสลสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สวิตกฺโก  กุสโล  ธมฺโม    
สวิตกฺกสฺส   กุสลสฺส  จ  อวิตกฺกสฺส  กุสลสฺส  จ  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    ฯ    อวิตกฺโก    กุสโล    ธมโฺม   อวิตกฺกสฺส   กุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๖๗๒]   สวิตกฺโก   กสุโล  ธมฺโม  สวิตกฺกสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   อวิตกฺโก   กุสโล   ธมฺโม   
อวิตกฺกสฺส   กุสลสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ   
สวิตกฺโก    กสุโล   จ   อวิตกฺโก   กุสโล   จ   ธมฺมา   สวิตกฺกสฺส     
กุสลสฺส ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
    [๑๖๗๓]   เหตุยา   จตฺตาริ  อารมฺมเณ  นว  ฯ  อธิปติยา  นว:      
เหฏา  ตีสุ  สหชาตาธิปติ  อวิตกฺเก  เอก  สหชาตาธิปติ  ฯ  อนนฺตเร    
นว   สมนนตฺเร   นว   สหชาเต   ฉ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   
นว    กมฺเม    จตฺตาริ    อาหาเร    จตฺตาริ   อินฺทฺริเย   จตฺตาริ    
ฌาเน   ฉ   มคฺเค   ฉ   อตฺถิยา   ฉ   นตฺถิยา   นว   วิคเต  นว      
อวิคเต ฉ ฯ                                 
    [๑๖๗๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๖๗๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๖๗๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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    [๑๖๗๗]   สวิตกฺก   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   อกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สวิตกฺก   อกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ       
อวิตกฺโก    อกุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    สวิตกฺก     
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   อกุสโล  จ  อวิตกโฺก  อกุสโล  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อวิตกฺก  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ      
สวิตกฺโก    อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สวิตกฺก     
อกุสล ฺจ    อวิตกฺก    อกสุล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   อกุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๖๗๘]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   สพฺพตฺถ   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๖๗๙]   สวิตกฺก   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   อกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   อวิตกฺก  อกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
สวิตกฺโก   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   สวิตกฺก     
อกุสล ฺจ    อวิตกฺก    อกสุล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   อกุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
    [๑๖๘๐]     นเหตุยา     ตีณิ    นอธิปติยา    ป ฺจ    นกมฺเม     
ตีณิ ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต ป ฺจ ฯ              
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๖๘๑]    สวิตกฺโก    อกุสโล   ธมโฺม   สวิตกฺกสฺส   อกุสลสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
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    [๑๖๘๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ   สหชาเต   ป ฺจ  อุปนิสฺสเย  นว  อาเสวเน       
นว   กมฺเม   ตีณิ   อาหาเร   ตีณิ   ฯเปฯ   ฌาเน   ป ฺจ   มคฺเค     
ป ฺจ สมฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา ป ฺจ นตฺถิยา นว ฯ     
    [๑๖๘๓]   สวิตกฺก   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺโก  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺก  อพฺยากต  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อวิตกฺโก   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
สวิตกฺก   อพฺยากต ฺจ   อวิตกฺก   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  สวิตกฺโก       
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
    [๑๖๘๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ       
    [๑๖๘๕]   นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา   นว      
นปุเรชาเต   นว   นกมฺเม   จตฺตาริ   นอาหาเร   เอก   นอินฺทฺริเย   
เอก     นฌาเน     เอก     นมคฺเค    นว    นสมฺปยุตฺเต    ตีณิ    
นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ                           
         สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
    [๑๖๘๖]   สวิตกฺโก   อพฺยากโต   ธมฺโม  สวิตกกฺสฺส  อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺโก   อพฺยากโต     
ธมฺโม อวิตกฺกสฺส อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๖๘๗]   สวิตกฺโก   อพฺยากโต   ธมฺโม  สวิตกกฺสฺส  อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ          
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    [๑๖๘๘]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
สพฺพตฺถ   นว   อุปนิสฺสเย   นว   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต  ตีณิ    
อาเสวเน    นว    กมฺเม    จตฺตาริ    วิปาเก    นว    อาหาเร   
จตฺตาริ  ฯเปฯ  ฌาเน  นว  มคฺเค  นว  สมฺปยุตฺเต  ฉ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ    
อตฺถิยา นว นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต นว ฯ    
    [๑๖๘๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๖๙๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๖๙๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  สวิตกฺกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     สวิจารทุกกุสลตฺติก   
    [๑๖๙๒]   สวิจาร   กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สวิจาโร  กุสโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิจาร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
อวิจาโร   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  สวิจาร   
กุสล ฺจ   อวิจาร   กุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิจาโร  กุสโล  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๖๙๓] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ฉ ฯ     
                    สวิตกฺกทุกกุสลสทิส ฯ     
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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    [๑๖๙๔]   สวิจาร   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิจาโร   อกุสโล     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิจาร   อกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   สวิจาโร  อกุสโล  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  สวิจาร     
อกุสล ฺจ    อวิจาร    อกสุล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สวิจาโร   อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๖๙๕] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                    สวิตกฺกทุกกุสลสทิส ฯ     
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๖๙๖]   สวิจาร   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิจาโร  อพฺยากโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิจาร  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อวิจาโร   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
สวิจาร   อพฺยากต ฺจ   อวิจาร   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิจาโร     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
    [๑๖๙๗]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    นว   วิปาเก   นว    
อวิคเต นว ฯ                                
                  สวิตกฺกทุกอพฺยากตสทิส ฯ    
         สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
    [๑๖๙๘]   สวิจาโร   อพฺยากโต   ธมฺโม  สวิจารสฺส  อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๖๙๙]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   นว   ฯเปฯ   มคฺเค    
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จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ                        
    [๑๗๐๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๗๐๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๗๐๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
                 สวิจารทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                     สปฺปติกทุกกุสลตฺติก    
    [๑๗๐๓]    สปฺปติก    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปปฺติโก   กุสโล    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สปฺปติก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ      
อปฺปติโก   กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   สปฺปติก   กสุล      
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปฺปติโก   กุสโล   จ   อปฺปติโก   กสุโล  จ  ธมมฺา     
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อปฺปติก  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อปฺปติโก   
กุสโล     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อปฺปติก    กุสล    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปฺปติโก   กุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
สปฺปติก    กสุล ฺจ    อปฺปติก    กุสล ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปปฺติโก    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๗๐๔] เหตุยา ฉ สพฺพตฺถ ฉ อวิคเต ฉ ฯ   
    [๑๗๐๕]   นอธิปติยา   ฉ   นปุเรชาเต   ฉ   นกมฺเม   จตฺตาริ      
นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 303 

         สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
    [๑๗๐๖]   สปฺปติโก   กสุโล  ธมฺโม  สปฺปติกสฺส  กุสลสฺส  ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อปฺปติโก  กุสโล  ธมฺโม  อปฺปติกสฺส    
กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
    [๑๗๐๗]   สปฺปติโก   กุสโล  ธมโฺม  สปฺปติกสฺส  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
    [๑๗๐๘]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา  นว:      
จตฺตาริ   สหชาตาธิปติ   อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต      
ฉ     อุปนิสสฺเย     นว     อาเสวเน    นว    กมฺเม    จตฺตาริ      
อาหาเร   จตฺตาริ   อินฺทฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน   ฉ  มคฺเค  จตฺตาริ    
สมฺปยุตฺเต ฉ อตฺถิยา ฉ นตฺถิยา นว วิคเต นว อวิคเต ฉ ฯ      
    [๑๗๐๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
    [๑๗๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๗๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
              ยถา กุสลตฺติเก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
    [๑๗๑๒]   สปฺปติก   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปปฺติโก   อกุสโล    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อปฺปติก   อกุสล   ธมมฺ      
ปฏิจฺจ   อปฺปติโก   อกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ    
สปฺปติก    อกุสล ฺจ    อปฺปติก   อกสุล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สปฺปติโก    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๑๗๑๓] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ฉ ฯ     
                       กุสลสทิส ฯ         
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๗๑๔]   สปฺปติก   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สปฺปติโก  อพฺยากโต    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อปฺปติก  อพฺยากต  ธมฺม      
ปฏิจฺจ   อปฺปติโก   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
สปฺปติก   อพฺยากต ฺจ   อปฺปติก   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สปฺปติโก    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
    [๑๗๑๕]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   นว   ปุเรชาเต   ฉ    
อาเสวเน ฉ อวิคเต นว ฯ                      
    [๑๗๑๖]    นเหตุยา    นว    นอารมฺมเณ    ตีณิ    นอธิปติยา      
นว   ฯเปฯ   นกมฺเม   จตฺตาริ   นวิปาเก   นว   นอาหาเร   เอก       
นอินฺทฺริเย    เอก    นฌาเน    เอก    นมคฺเค   นว   นสมฺปยุตฺเต     
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ฉ ฯ                      
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๗๑๗]   สปฺปติโก   อพฺยากโต   ธมฺโม  สปฺปติกสฺส  อพฺยากตสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๗๑๘]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร   นว   ฯเปฯ   สพฺพตฺถ   นว   อุปนิสฺสเย   นว  ปุเรชาเต     
ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   นว   กมฺเม   จตฺตาริ  วิปาเก    
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นว   อาหาเร   จตฺตาริ   อินฺทฺริเย   จตฺตาริ   ฌาเน   นว   มคฺเค   
จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ฉ วิปฺปยุตฺเต ป ฺจ อตฺถิยา นว ฯ    
                 สปฺปติกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                    ปติสหคตทุกกุสลตฺติก     
    [๑๗๑๙]   ปติสหคต  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  กุสลมฺป  อกุสลมฺป   
อพฺยากตมฺป สปฺปติกทุกสทิส ฯ             
                    สุขสหคตทุกกุสลตฺติก   
    [๑๗๒๐]   สุขสหคต  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  กสุลมฺป  อกุสลมฺป    
อพฺยากตมฺป  สปฺปติกทุกสทิส  ฯ  ...  อกุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ปจฺจนีเย      
นเหตุยา  เอก  ฯ  ...  อพฺยากต  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ปจฺจนีเย นเหตุยา    
นว    ฯเปฯ   นฌาเน   ฉ   กาตพฺพา   ฯ   ปจฺจนีเย   ป ฺหาวาเร   
กุสลากุสเล อินฺทฺริเย ฌาเน ฉ ป ฺหาวาเร อพฺยากเต นว ฯ       
                  อุเปกฺขาสหคตทุกกุสลตฺติก   
    [๑๗๒๑]  อุเปกฺขาสหคต  กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฉ สปฺปติกทุกสทิส ฯ   
อุเปกฺขาติ    นานา    อุเปกฺขา    ฯ    ปจฺจนีเย    นเหตุยา   นว    
นฌาเน ฉ ฯ                                  
    [๑๗๒๒] อุเปกฺขาสหคต อกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฉ ฯ       
    [๑๗๒๓]   อุเปกฺขาสหคต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุเปกฺขาสหคโต    
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  นเหตุปจฺจยา:  ฯ  นอุเปกฺขาสหคต  อกุสล      
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ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุเปกฺขาสหคโต  อกุสโล  ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
อุเปกฺขาสหคต        อกุสล ฺจ       นอุเปกฺขาสหคต       อกุสล ฺจ     
ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๗๒๔] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา นว ฯ     
         เอว สพฺพตฺถ อกุสล วิตฺถาเรตพฺพ สปฺปติกทุกสทิส ฯ      
    [๑๗๒๕]  อุเปกฺขาสหคต  อพฺยากต ธมฺม ปฏิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต ...    
นว ป ฺหา สปฺปติกทุกอพฺยากตสทิส ฯ         
    [๑๗๒๖]    ป ฺหาวาเร    กุสลากุสเล    อินฺทฺริเย   ฌาเน   ฉ     
อพฺยากเต นว ฯ                              
                    กามาวจรทุกกุสลตฺติก๘     
    [๑๗๒๗]   กามาวจร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กามาวจโร  กุสโล    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นกามาวจร  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
นกามาวจโร กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๗๒๘]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   สพฺพตฺถ   เทฺว     
อวิคเต เทฺว ฯ                              
    [๑๗๒๙] นอธิปติยา เทฺว ฯเปฯ นวิปปฺยุตฺเต เทฺว ฯเปฯ      
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๗๓๐]   กามาวจโร   กุสโล   ธมโฺม   กามาวจรสฺส   กุสลสฺส       
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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    [๑๗๓๑]   เหตุยา  เทฺว  อารมฺมเณ  จตฺตาริ  ฯ  อธิปติยา  ตีณิ:   
กามาวจเร  เอก  นกามาวจเร  เทฺว  ฯ  อนนฺตเร  ตีณิ:  กามาวจเร       
เทฺว   นกามาวจเร  เอก  ฯเปฯ  อุปนิสฺสเย  จตฺตาริ  อาเสวเน  ตีณิ   
กมฺเม เทฺว อาหาเร เทฺว ฯเปฯ นตฺถิยา ตีณิ อวิคเต เทฺว ฯ     
    [๑๗๓๒]   กามาวจร   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กามาวจโร  อกุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๓๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๗๓๔]    กามาวจร    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กามาวจโร     
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นกามาวจร    
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกามาวจโร   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๗๓๕]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ    จตฺตาริ    อธิปติยา      
ป ฺจ   ฯเปฯ   อ ฺม ฺเ   ฉ   ฯเปฯ   ปุเรชาเต  เทฺว  อาเสวเน       
เทฺว อวิคเต นว ฯ                           
    [๑๗๓๖]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ    ตีณิ   นอธิปติยา     
นว    ฯเปฯ   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร   เอก       
นอินฺทฺริเย   เอก   นฌาเน   เอก   นมคฺเค   เอก  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ     
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ    
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
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    [๑๗๓๗]     กามาวจโร    อพฺยากโต    ธมฺโม    กามาวจรสฺส    
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๑๗๓๘]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ  ฯ  อธิปติยา    
จตฺตาริ:    กามาวจเร    เอก    นกามาวจเร    ตีณิ   กามาวจเร       
สหชาตาธิปติเยว    ฯ    อนนฺตเร    จตฺตาริ    สมนนฺตเร   จตฺตาริ    
สหชาเต    สตฺต    อ ฺม ฺเ    ฉ    นิสฺสเย    สตฺต   อุปนิสฺสเย   
จตฺตาริ    ปุเรชาเต    เทฺว   ปจฺฉาชาเต   เทฺว   อาเสวเน   ตีณิ    
กมฺเม   จตฺตาริ   วิปาเก   จตฺตาริ   อาหาเร   จตฺตาริ   สมฺปยุตฺเต    
เทฺว วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ ฯเปฯ    
                กามาวจรทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    รูปาวจรทุกกุสลตฺติก   
    [๑๗๓๙]   รูปาวจร   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   รูปาวจโร   กุสโล     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นรูปาวจร  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นรูปาวจโร กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๗๔๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว ฯ   
    [๑๗๔๑]  นอธิปติยา  เทฺว  ฯเปฯ  นปุเรชาเต  เอก  นอาเสวเน       
เอก นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ                   
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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    [๑๗๔๒]    รูปาวจโร    กุสโล   ธมโฺม   รูปาวจรสฺส   กุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๗๔๓]   เหตุยา  เทฺว  อารมฺมเณ  จตฺตาริ  ฯ  อธิปติยา  ตีณิ:   
รูปาวจเร   เอก   สหชาตาธิปติเยว   นรปูาวจเร  เทฺว  ฯ  อนนฺตเร     
ตีณิ:  รูปาวจเร  เอก  นรูปาวจเร  เทฺว  ฯ  สมนนฺตเร  ตีณิ สหชาเต   
เทฺว    ฯเปฯ    อุปนิสฺสเย    จตฺตาริ    อาเสวเน    ตีณิ   กมฺเม   
เทฺว ฯเปฯ อตฺถิยา เทฺว นตฺถิยา ตีณิ ฯเปฯ   
    [๑๗๔๔]   นรูปาวจร   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นรูปาวจโร  อกุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
    [๑๗๔๕]  รูปาวจร  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  รูปาวจโร  อพฺยากโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นรูปาวจร  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ นรูปาวจโร อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๗๔๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต นว ฯ     
           ยถา กามาวจรนกามาวจรทุกอพฺยากตสทิส ฯ    
           เอตฺตกาเยว ป ฺหา เหฏ ุปริก ปริวตฺตนฺติ ฯ      
        สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                 รปูาวจรทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________      
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                    อรูปาวจรทุกกุสลตฺติก     
    [๑๗๔๗]   อรูปาวจร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อรูปาวจโร  กุสโล     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นอรูปาวจร  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอรูปาวจโร กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๗๔๘] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
    [๑๗๔๙] นอธิปติยา เทฺว ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ    
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๗๕๐]   อรูปาวจโร   กุสโล   ธมโฺม   อรูปาวจรสฺส   กุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๗๕๑]    เหตุยา    เทฺว   อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร    ตีณิ   สหชาเต   เทฺว   อุปนสิฺสเย   จตฺตาริ   อาเสวเน   
ตีณิ กมฺเม เทฺว อตฺถิยา เทฺว นตฺถิยา ตีณิ ฯ   
    [๑๗๕๒]    นอรูปาวจร    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรูปาวจโร   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ     
    [๑๗๕๓]  อรูปาวจร  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ อรูปาวจโร อพฺยากโต     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอรูปาวจร   อพฺยากต     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอรูปาวจโร  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
อรูปาวจร      อพฺยากต ฺจ     นอรูปาวจร     อพฺยากต ฺจ     ธมฺม     
ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
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    [๑๗๕๔]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
    [๑๗๕๕]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ  นอธิปติยา  เทฺว    
นปุเรชาเต   จตฺตาริ   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   ป ฺจ   นอาหาเร     
เอก ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนวิคเต ตีณิ ฯ    
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๗๕๖]     อรูปาวจโร    อพฺยากโต    ธมฺโม    อรูปาวจรสฺส       
อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  นอรูปาวจโร     
อพฺยากโต      ธมฺโม     นอรูปาวจรสฺส     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสสฺ    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๗๕๗]   เหตุยา   จตฺตาริ  ฯ  อารมฺมเณ  ตีณิ:  อรูปาวจรมูเล    
เทฺว   นอรูปาวจเร   เอก   ฯ   อธิปติยา   จตฺตาริ:  อรปูาวจรมูเล   
ตีณิ  นอรูปาวจเร  เอก  ฯ  อนนฺตเร  จตฺตาริ  ฯเปฯ  สหชาเต  ป ฺจ    
อ ฺม ฺเ   เทฺว   นิสฺสเย   สตฺต   อุปนิสฺสเย   จตฺตาริ   ปุเรชาเต   
เทฺว    ปจฺฉาชาเต    เทฺว    อาเสวเน    ตีณิ    กมฺเม   จตฺตาริ    
วิปาเก   เทฺว   ฯเปฯ   สมปฺยุตฺเต   เทฺว   วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  อตฺถิยา    
สตฺต นตฺถิยา จตฺตาริ ฯเปฯ                  
                อรปูาวจรทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________    
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                    ปริยาปนฺนทุกกุสลตฺติก    
    [๑๗๕๘]   ปริยาปนฺน   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปริยาปนฺโน  กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อปริยาปนฺน  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
อปริยาปนฺโน กุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๗๕๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
                 โลกิยโลกุตฺตรทุกกุสลสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
    [๑๗๖๐]   ปริยาปนฺน   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปรยิาปนฺโน  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๖๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๗๖๒]    ปรยิาปนฺน    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริยาปนฺโน    
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อปริยาปนฺน  อพฺยากต     
ธมฺม ปฏิจฺจ อปริยาปนฺโน อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๗๖๓] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
                โลกิยโลกุตฺตรทุกอพฺยากตสทิส ฯ     
        สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                ปริยาปนฺนทุกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ     
                      ______________   
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                    นิยฺยานิกทุกกุสลตฺติก    
    [๑๗๖๔]   นิยฺยานิก   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นิยฺยานิโก   กุสโล    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยฺยานิก  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ      
อนิยฺยานิโก กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๗๖๕] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
                   โลกิยโลกุตฺตรทุกสทิส ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
    [๑๗๖๖]   อนิยฺยานิก   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิยยฺานิโก  อกุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๖๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๗๖๘]    อนิยฺยานิก    อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยฺยานิโก     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๗๖๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                 นยิฺยานิกทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________    
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                      นิยตทุกกุสลตฺติก    
    [๑๗๗๐]   นิยต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นิยโต   กสุโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนิยโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๗๗๑] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
                 โลกิยโลกุตฺตรทุกกุสลสทิส ฯ       
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
    [๑๗๗๒]   นิยต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นิยโต  อกุสโล  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิยโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๗๗๓]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   สพฺพตฺถ   เทฺว     
อวิคเต เทฺว ฯ                              
    [๑๗๗๔]   นเหตุยา   เอก   นอธิปติยา  เทฺว  นปุเรชาเต  เอก     
นกมฺเม เทฺว ฯเปฯ นวิปฺปยุตฺเต เอก ฯ       
                สหชาตวาราทิ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
    [๑๗๗๕]   นิยโต   อกสุโล   ธมโฺม   นิยตสฺส  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อนิยโต   อกุสโล   ธมโฺม   อนิยตสฺส    
อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๗๗๖]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ  ตีณิ  ฯ  อธิปติยา  เทฺว:     
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นิยเต    สหชาตาธิปติ    ทติุเย    อารมฺมณาธิปติ   สหชาตาธิปติ   ฯ     
อนนฺตเร   เทวฺ   ฯเปฯ  อุปนิสฺสเย  จตฺตาริ  อาเสวเน  เทฺว  กมฺเม   
เทฺว อวิคเต เทฺว ฯเปฯ                      
    [๑๗๗๗]   อนิยต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนิยโต  อพฺยากโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๗๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก ฯ     
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                  นิยตทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     สอุตฺตรทุกกสุลตฺติก     
    [๑๗๗๙]   สอุตฺตร   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สอุตฺตโร  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนุตฺตร   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุตฺตโร      
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๗๘๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๗๘๑]   สอุตฺตร   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สอุตฺตโร   อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๘๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
    [๑๗๘๓]   สอุตฺตร   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สอุตฺตโร  อพฺยากโต    
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อนุตฺตร  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
อนุตฺตโร อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๗๘๔] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                โลกิยโลกุตฺตรทุกอพฺยากตสทิส ฯ     
                 สอุตฺตรทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                      สรณทุกกุสลตฺติก     
    [๑๗๘๕]   อรณ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   กสุโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๗๘๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๗๘๗]   สรณ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สรโณ  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๗๘๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
    [๑๗๘๙]   อรณ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   อพฺยากโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๙๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ       
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    [๑๗๙๑]    อรโณ    อพฺยากโต   ธมโฺม   อรณสฺส   อพฺยากตสฺส       
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๑๗๙๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาโร เอว วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ     
                  สรณทุกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       __________            
                     สรณทุกเวทนาตฺติก     
    [๑๗๙๓]   สรณ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๗๙๔]    เหตุยา    เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   กมเฺม   เทฺว      
อวิคเต เทฺว ฯ                              
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๗๙๕]   สรณ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  สรโณ    
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๗๙๖]   สรณ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สรโณ    
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
    [๑๗๙๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
    สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
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    [๑๗๙๘]    สรณ    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สรโณ  อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ     
อรณ        อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต        ธมมฺ        ปฏิจฺจ   
อรโณ อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๗๙๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
        สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
                 สรณทุกเวทนาตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________           
                     สรณทุกวิปากตฺติก     
    [๑๘๐๐]   อรณ   วิปาก   ธมฺม   ปฏจฺิจ  อรโณ  วิปาโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๐๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๐๒]   สรณ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ  สรโณ  วิปากธมฺมธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ    อรณ    วิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ     
อรโณ วิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๐๓] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
           สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
    [๑๘๐๔]    อรณ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ     
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เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๐๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                  สรณทุกวิปากตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                    สรณทุกอุปาทินฺนตฺติก     
    [๑๘๐๖]    อรณ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อรโณ    
อุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๘๐๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๐๘]    สรณ    อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ    
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อรณ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อรโณ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมฺโม       
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๐๙] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
    สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๘๑๐]    อรณ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ    
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๑๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
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           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                 สรณทุกอุปาทินฺนตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                    สรณทุกสงฺกิลิฏตฺติก    
    [๑๘๑๒]    สรณ    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ     
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๑๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๑๔]    อรณ    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ     
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๘๑๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๑๖]    อรณ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ     
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๘๑๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                 สรณทุกสงฺกิลฏิตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________   
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                     สรณทุกวิตกฺกตฺติก    
    [๑๘๑๘]  สรณ  สวิตกกฺสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ สรโณ สวิตกฺกสวิจาโร   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    อรณ    สวิตกฺกสวิจาร   
ธมฺม ปฏิจฺจ อรโณ สวิตกกฺสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๘๑๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๘๒๐]    อรณ    อวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อรโณ     
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๒๑] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๒๒]     อรณ    อวิตกกฺอวิจาร    ธมฺม    ปฏจฺิจ    อรโณ   
อวิตกฺกอวิจาโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๘๒๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                  สรณทุกวิตกฺกตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                      สรณทุกปติตฺติก     
    [๑๘๒๔]   สรณ   ปติสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สรโณ   ปติสหคโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ   ปติสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
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อรโณ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๘๒๕] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
     [๑๘๒๖]   สรณ   สุขสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สรโณ  สุขสหคโต    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ   สุขสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อรโณ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๒๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
     [๑๘๒๘]  สรณ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม ปฏิจฺจ สรโณ อุเปกฺขาสหคโต     
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    อรณ    อุเปกฺขาสหคต    
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อรโณ     อุเปกฺขาสหคโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๘๒๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                   สรณทุกปติตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                     สรณทุกทสฺสนตฺติก     
    [๑๘๓๐]    สรณ    ทสสฺเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สรโณ    
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
    [๑๘๓๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ     
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         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๓๒]    สรณ    ภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สรโณ     
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๘๓๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ       
     [๑๘๓๔]   อรณ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อรโณ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๘๓๕] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                  สรณทุกทสฺสนตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
               สรณทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก     
    [๑๘๓๖]   สรณ   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สรโณ   
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๓๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๓๘]   สรณ   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   สรโณ    
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๘๓๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 324 

    [๑๘๔๐]     อรณ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม     
ปฏิจฺจ      อรโณ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๔๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                   สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
            สรณทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                    สรณทุกอาจยคามิตฺติก   
    [๑๘๔๒]   สรณ   อาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ  อาจยคามี     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ  อาจยคามึ  ธมฺม  ปฏจฺิจ     
อรโณ อาจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๔๓] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๘๔๔]   อรณ   อปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  อปจยคามี     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๔๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๔๖]   อรณ   เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อรโณ     
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๘๔๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
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           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                สรณทุกอาจยคามิตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                     สรณทุกเสกฺขตฺติก     
    [๑๘๔๘]   อรณ   เสกฺข   ธมฺม   ปฏจฺิจ  อรโณ  เสกฺโข  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๔๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๕๐]    อรณ    อเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   อเสกฺโข    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๕๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๕๒]    สรณ    เนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ    
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๕๓]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
          สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ       
                  สรณทุกเสกฺขตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________     
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                     สรณทุกปรตฺิตตฺติก    
    [๑๘๕๔]   สรณ   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สรโณ  ปริตฺโต  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๕๕] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๘๕๖]    อรณ    มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   มหคฺคโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๕๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๕๘]   อรณ   อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   อปฺปมาโณ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๕๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                  สรณทุกปริตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________          
                   สรณทุกปริตฺตารมฺมณตฺติก   
    [๑๘๖๐]     สรณ     ปรตฺิตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สรโณ   
ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๖๑] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ     
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         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๘๖๒]     สรณ    มหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    สรโณ    
มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๖๓] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
    [๑๘๖๔]    อรณ    อปฺปมาณารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ    
อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
    [๑๘๖๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
               สรณทุกปริตฺตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                      สรณทุกหีนตฺติก      
    [๑๘๖๖]    สรณ   หีน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ   หโีน   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๖๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๖๘]    อรณ    มชฌฺิม    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อรโณ   มชฺฌิโม     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๖๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
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    [๑๘๗๐]   อรณ   ปณีต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อรโณ   ปณีโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๗๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                   สรณทุกหีนตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________           
                     สรณทุกมิจฺฉตฺตตฺติก     
    [๑๘๗๒]     สรณ     มจฺิฉตฺตนิยต     ธมฺม    ปฏจฺิจ    สรโณ     
มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๑๘๗๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๗๔]     อรณ     สมฺมตฺตนิยต     ธมฺม    ปฏจฺิจ    อรโณ   
สมฺมตฺตนิยโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๗๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๗๖]   สรณ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สรโณ  อนิยโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
    [๑๘๗๗] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                 สรณทุกมิจฺฉตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________     
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                   สรณทุกมคฺคารมฺมณตฺติก     
    [๑๘๗๘]     อรณ     มคฺคารมฺมณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ    
มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๘๗๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๘๐]   อรณ   มคฺคเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อรโณ  มคฺคเหตุโก     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๘๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๘๘๒]   อรณ   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  มคฺคาธิปติ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๘๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                สรณทุกมคฺคารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     สรณทุกอุปปฺนฺนตฺติก     
    [๑๘๘๔]   สรโณ   อุปฺปนฺโน  ธมโฺม  สรณสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:    สรโณ    อุปฺปนฺโน    ธมโฺม    อรณสฺส    
อุปฺปนฺนสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   สรโณ   อุปปฺนฺโน   
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ธมฺโม   สรณสฺส   อุปฺปนฺนสฺส   จ   อรณสฺส   อุปปฺนฺนสฺส   จ  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   อรโณ   อุปฺปนฺโน   ธมฺโม   อรณสสฺ    
อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:    
    [๑๘๘๕]    อรโณ    อุปฺปนฺโน    ธมฺโม    อรณสฺส   อุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
    [๑๘๘๖] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต สตฺต ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาโร เอว วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ     
                 สรณทุกอุปฺปนฺนตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                      สรณทุกอตีตตฺติก     
    [๑๘๘๗]   สรโณ   ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   สรณสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนสสฺ    
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อรโณ   ปจฺจุปฺปนฺโน    
ธมฺโม อรณสฺส ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
    [๑๘๘๘] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต สตฺต ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  สรณทุกอตีตตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                      ______________           
                   สรณทุกอตีตารมฺมณตฺติก     
    [๑๘๘๙]     สรณ     อตีตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    สรโณ    
อตีตารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อรณ  อตีตารมฺมณ     
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     อรโณ     อตีตารมฺมโณ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๑๘๙๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๘๙๑]     สรณ    อนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    สรโณ     
อนาคตารมฺมโณ     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อรณ   
อนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ    อนาคตารมฺมโณ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๘๙๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๘๙๓]    สรณ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สรโณ    
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   อรณ     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     อรโณ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
    [๑๘๙๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                สรณทุกอตีตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________    
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                     สรณทุกอชฌฺตฺตตฺติก   
    [๑๘๙๕]    สรณ    อชฌฺตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ   อชฺฌตฺโต     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   อชฺฌตฺต   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ อรโณ อชฺฌตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๙๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๘๙๗]   สรณ   พหิทธฺา   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ  พหิทฺธา  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   พหิทฺธา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อรโณ พหิทธฺา ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
    [๑๘๙๘] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                 สรณทุกอชฺฌตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                  สรณทุกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
    [๑๘๙๙]     สรณ    อชฌฺตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สรโณ   
อชฺฌตฺตารมฺมโณ     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อรณ    
อชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ    อชฺฌตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๙๐๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
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         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
    [๑๙๐๑]     สรณ     พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สรโณ   
พหิทฺธา   -   รมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ    
พหิทฺธารมฺมณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ    พหิทฺธารมฺมโณ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
    [๑๙๐๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
               สรณทุกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________          
                    สรณทุกสนิทสฺสนตฺติก   
    [๑๙๐๓]    อรณ    อนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ     
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
    [๑๙๐๔] เหตุยา เอก อธิปติยา เอก อวิคเต เอก ฯ    
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
    [๑๙๐๕]  สรณ  อนิทสสฺนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ สรโณ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อรโณ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:   ฯ   สรณ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ  อรณ  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ    
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อรโณ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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    [๑๙๐๖] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
    [๑๙๐๗]  สรโณ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม สรณสฺส อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    
ธมฺมสฺส      เหตุปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ตีณิ     ฯ     อรโณ     
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อรณสฺส    อนิทสสฺนอปฺปฏิฆสฺส    ธมฺมสสฺ     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
    [๑๙๐๘] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ   
    [๑๙๐๙] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ     
    [๑๙๑๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    [๑๙๑๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
                           สรณทุกสนิทสฺสนตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                              ปฏ ิทุกติก นิฏ ิต ฯ       
                          อนุโลมทุกตฺติกปฏาน สมตฺต ฯ     
                                  ______________    
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                              อภิธมมฺปฏเก ปฏาน   
                              อนุโลมติกทุกปฏาน    
                              ___________________         
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส     
                                 กุสลตฺติกเหตุทุก    
    [๑]   กุสล   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต    
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
    [๒]   กุสล   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล  เหตุ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   เหตุ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ อพฺยากโต เหตุ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
    [๓]    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   
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
    [๔]   กุสล   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ     
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นอธิปติปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   เหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอธิปติปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา: ฯ    
    [๕]   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต   ตีณิ     
นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ     
    [๖] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ        
    [๗] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ        
         สหชาตวาเรป ปจฺจยวาเรป นิสฺสยวาเรป      
         สสฏวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ       
    [๘]  กุสโล  เหตุ  ธมฺโม  กุสลสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     ฯ    อกุสโล    เหตุ    ธมโฺม    อกุสลสฺส    เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต   เหตุ   ธมฺโม    
อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
    [๙]    กุสโล    เหตุ    ธมฺโม    กุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล   เหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    เหตุ    ธมฺโม    
อพฺยากตสฺส   เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อกุสโล     
เหตุ    ธมโฺม    อกุสลสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   เหตุ   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
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    [๑๐]    กุสโล    เหตุ    ธมฺโม   กุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล   เหตุ   ธมฺโม   อกสุลสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย:     กุสโล    เหตุ    ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   
อกุสโล   เหตุ   ธมโฺม   อกุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต  เหตุ  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส     
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯเปฯ   อพฺยากโต   เหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส   
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
    [๑๑]  กุสโล  เหตุ  ธมโฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    เทฺว   ฯ   อกุสโล   เหตุ   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เทฺว  ฯ  อพฺยากโต  เหตุ  ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
    [๑๒]    กสุโล    เหตุ    ธมฺโม   กุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อกุสโล  เหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต   เหตุ   ธมโฺม     
อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
            อ ฺม ฺนิสฺสยปจฺจยา สหชาตปจฺจยสทิสา ฯ    
    [๑๓]    กสุโล    เหตุ    ธมฺโม   กุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล   เหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    เหตุ    ธมฺโม      
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อพฺยากตสฺส   เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อุปนิสสฺยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อกุสโล   
เหตุ   ธมฺโม   อกุสลสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:     
อกุสโล   เหตุ   ธมโฺม   กสุลสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    อกุสโล   เหตุ   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   เหตุ   ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส     เหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
อพฺยากโต   เหตุ   ธมโฺม  กุสลสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ  อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    อพฺยากโต   เหตุ   ธมโฺม   อกุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
    [๑๔]   อพฺยากโต   เหตุ   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ   
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                     
    [๑๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร    ป ฺจ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ    
ตีณิ     นิสฺสเย     ตีณิ     อุปนิสฺสเย     นว    อาเสวเน    ตีณิ    
วิปาเก    เอก   อินฺทฺริเย   เทฺว   มคฺเค   เทฺว   สมฺปยุตฺเต   ตีณิ    
อตฺถิยา ตีณิ นตฺถิยา ป ฺจ วิคเต ป ฺจ อวิคเต ตีณิ ฯ    
    [๑๖]    กสุโล    เหตุ    ธมฺโม   กุสลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    กสุโล    เหตุ    ธมฺโม    อกสุลสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:   กสุโล    
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เหตุ    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   เหตุ   ธมโฺม   
อกุสลสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สหชาตปจฺจเยน     
ปจฺจโย:         อุปนิสฺสยปจฺจเยน         ปจฺจโย:        อกุสโล     
เหตุ   ธมฺโม   กุสลสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อกุสโล   เหตุ   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต  เหตุ  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สหชาตปจฺจเยน      ปจฺจโย:       
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ            
    [๑๗] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ         
    [๑๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ       
    [๑๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ         
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป      
    อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ      
    [๒๐]  กสุล  นเหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล  นเหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:   กุสล   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  กุสล  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  นเหตุ  จ   
อพฺยากโต   นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อกสุล   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกสุโล  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:     
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อกุสล     นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    นเหตุ    ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล    
นเหตุ   จ  อพฺยากโต  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ    
อพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:   ฯ   กุสล   นเหตุ ฺจ  อพฺยากต  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อพฺยากโต   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา  ฯ  อกุสล  นเหตุ ฺจ     
อพฺยากต   นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
    [๒๑]  กุสล  นเหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล  นเหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  นเหตุ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
    [๒๒]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  นว  อนนฺตเร     
ตีณิ     สมนนฺตเร     ตีณิ     สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   
นิสฺสเย   นว   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต  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     
    [๒๓]   อพฺยากต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อพฺยากโต  นเหตุ  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ       
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    [๒๔]   กสุล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   อกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อพฺยากโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   
อพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   กสุล   นเหตุ ฺจ   อพฺยากต   นเหตุ ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ    
อกุสล    นเหตุ ฺจ   อพฺยากต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต     
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
    [๒๕]   นเหตุยา   เอก   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       
    [๒๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ       
    [๒๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ       
    สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสฺสยวาโรป สสฏวาโรป      
    สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
    [๒๘]    กสุโล   นเหตุ   ธมฺโม   กุสลสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  กุสโล  นเหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  นเหตุสฺส     
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ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    นเหตุ    ธมโฺม    
อพฺยากตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อกุสโล     
นเหตุ    ธมโฺม    อกุสลสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    อกุสโล    นเหตุ   ธมโฺม   กสุลสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อกุสโล   นเหตุ   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส    
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต    
นเหตุ     ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสฺสอารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   อพฺยากโต   นเหตุ   ธมโฺม   กสุลสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อพฺยากโต   นเหตุ   ธมฺโม   อกุสลสฺส    
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๒๙]   กุสโล   นเหตุ   ธมฺโม   กุสลสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล   นเหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   จตฺตาริ   ฯ   อกุสโล   นเหตุ     
ธมฺโม    อกสุลสฺส    นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   นเหตุ   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อพฺยากโต    นเหตุ    ธมฺโม   กุสลสฺส   
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๓๐] กุสโล นเหตุ ธมโฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     กสุโล     นเหตุ     ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   นเหตุ   ธมโฺม     
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อกุสลสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อกุสโล     
นเหตุ    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ฯ   อพฺยากโต   นเหตุ   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
     [๓๑]   กสุโล   นเหตุ   ธมฺโม   กุสลสฺส   นเหตุสสฺ   ธมฺมสสฺ   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    นเหตุ    ธมฺโม   อกุสลสฺส     
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  กุสโล  นเหตุ  ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   ฯ    
อกุสโล   นเหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสสฺยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:     อกุสโล     นเหตุ     ธมโฺม     กุสลสฺส     นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อกุสโล    นเหตุ   ธมโฺม     
อพฺยากตสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ    
อพฺยากโต     นเหตุ    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อพฺยากโต   นเหตุ   ธมฺโม   กุสลสฺส     
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อพฺยากโต   นเหตุ    
ธมฺโม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๓๒]    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   สตฺต       
สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   นว   อ ฺม ฺเ   ตีณิ  นิสสฺเย  เตรส    
อุปนิสฺสเย    นว    ปุเรชาเต   ตีณิ   ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
ตีณิ    กมฺเม    สตฺต   วิปาเก   เอก   อาหาเร   สตฺต   อินฺทฺริเย     
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สตฺต     ฌาเน     สตฺต     มคฺเค     สตฺต     สมฺปยุตฺเต    ตีณิ   
วิปฺปยุตฺเต   ป ฺจ   อตฺถิยา   เตรส   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   สตฺต   
อวิคเต เตรส ฯ                              
     [๓๓] นเหตุยา ปณฺณรส นอารมฺมเณ ปณฺณรส ฯ   
     [๓๔] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ       
     [๓๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  กสุลตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     เวทนาตฺติกเหตุทุก    
     [๓๖]  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ สุขายเวทนาย-    
สมฺปยุตฺโต  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  ทุกฺขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺต    เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   เหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   เหตุ   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๓๗]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  ตีณิ  วิปาเก    
เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ                         
     [๓๘]   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ      
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     [๓๙] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ      
     [๔๐] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ      
     สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
     [๔๑] สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต เหตุ ธมฺโม สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
เหตุ        ธมโฺม        ทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส        เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
เหตุ    ธมโฺม    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    เหตุสฺส   ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๔๒]   สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   เหตุ   ธมฺโม  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ     
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    เหตุ    ธมฺโม   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     
เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ อทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต      เหตุ      ธมโฺม     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๔๓]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   จตฺตาริ    
อนนฺตเร    ฉ    สมนนฺตเร   ฉ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ    
นิสฺสเย    ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   ตีณิ   วิปาเก   เทฺว    
อินฺทฺริเย    เทฺว    มคฺเค   เทฺว   สมฺปยตฺุเต   ตีณิ   อตฺถิยา   ตีณิ       
นตฺถิยา ฉ วิคเต ฉ อวิคเต ตีณิ ฯ    
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     [๔๔] เหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ         
     [๔๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
     [๔๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
     [๔๗]  สขุายเวทนายสมฺปยุตฺต  นเหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ สุขายเวทนาย-    
สมฺปยุตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ ทุกฺขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺต     นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ        ธมฺม       ปฏิจฺจ       อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๔๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ     
     [๔๙]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต   เทฺว   
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ                   
       สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
     [๕๐]   สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ  ธมฺโม  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นเหตุ    ธมฺโม   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
นเหตุ ธมฺโม อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     
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นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ        ธมฺโม       ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส       นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     
นเหตุ     ธมโฺม     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     นเหตุ   
ธมฺโม      อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส      นเหตุสฺส     ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  นเหตุ     
ธมฺโม      อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส      นเหตุสฺส     ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ     
ธมฺโม   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:       อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      นเหตุ      ธมโฺม   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:                                    
     [๕๑]   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ  ธมฺโม  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธปิติปจฺจเยน ปจฺจโย: สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺโต      นเหตุ     ธมฺโม     อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต     
นเหตุ        ธมฺโม       ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส       นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ    ธมโฺม   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส      
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อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นเหตุ    
ธมฺโม   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๕๒]   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ  ธมฺโม  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เทฺว  ฯ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นเหตุ   ธมฺโม   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย:    เทฺว    ฯ    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม   อทุกฺขมสุขายเวทนาย-    
สมฺปยุตฺตสฺส     นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
ตีณิ ฯ                                     
     [๕๓]   สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ  ธมฺโม  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นเหตุ   ธมฺโม   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม   อทุกฺขมสุขายเวทนาย-    
สมฺปยุตฺตสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:     
ตีณิ ฯ                                     
     [๕๔]    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ป ฺจ   อนนฺตเร   สตฺต      
สมนนฺตเร    สตฺต    สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   นิสฺสเย     
ตีณิ    อุปนิสฺสเย    นว   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   อฏ   วิปาเก      
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ตีณิ    อาหาเร    ตีณิ    อินฺทฺริเย    ตีณิ    ฌาเน    ตีณิ   มคฺเค     
ตีณิ    สมฺปยตฺุเต    ตีณิ    อตฺถิยา    ตีณิ   นตฺถิยา   สตฺต   วิคเต   
สตฺต อวิคเต ตีณิ ฯ                         
     [๕๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
     [๕๖] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ       
     [๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
         ยถา กสุลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 เวทนาตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                     วิปากตฺติกเหตุทุก    
     [๕๘]  วิปาก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปากธมฺมธมฺโม    
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     
เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    เหตุ   ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๕๙]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   ตีณิ   อาเสวเน   เทฺว     
กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก อวิคเต ตีณิ ฯ       
     [๖๐]    นอธิปติยา    ตีณิ    นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นวิปาเก   เทฺว   นวิปฺปยุตฺเต   ตีณิ   ฯ   
 สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโร ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
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     [๖๑]  วิปาโก  เหตุ ธมโฺม วิปากสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    ฯ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุ   ธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    
เหตุ        ธมโฺม        เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส       เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
    [๖๒]    วิปาโก   เหตุ   ธมฺโม   วิปากสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   วิปาโก   เหตุ  ธมฺโม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  วิปาโก  เหตุ  ธมฺโม     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    ฯ    วิปากธมฺมธมฺโม    เหตุ   ธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    วิปากธมฺมธมฺโม     
เหตุ   ธมฺโม   วิปากสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
วิปากธมฺมธมฺโม   เหตุ   ธมฺโม   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
เหตุ     ธมฺโม     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
    [๖๓]  วิปาโก  เหตุ ธมโฺม วิปากสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    วิปาโก    เหตุ    ธมฺโม    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส      อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    วิปาโก    เหตุ    ธมฺโม   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส     เหตุสฺส     ธมฺมสสฺ     อธิปติปจฺจเยน    
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ปจฺจโย:   ฯ  วิปากธมฺมธมฺโม  เหตุ  ธมฺโม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เทฺว  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    
เหตุ     ธมฺโม     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๖๔]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร     
ป ฺจ     สมนนฺตเร    ป ฺจ    สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   
นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   เทฺว   วิปาเก   เอก     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๖๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
     [๖๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
     [๖๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
     [๖๘]   วิปาก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  วิปาโก  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     วิปาก     นเหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา: วิปาก    
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก  นเหตุ  จ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    
นเหตุ    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   วิปากธมฺมธมฺม     
นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:       วิปากธมฺมธมฺม      นเหตุ      ธมฺม      ปฏิจฺจ    
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 352 

วิปากธมฺมธมฺม   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ   จ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  นเหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    
นเหตุ     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    วิปาก   
นเหตุ ฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ     ฯ     วิปากธมฺมธมฺม    นเหตุ ฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๖๙]    เหตุยา   เตรส   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   นว       
อนนฺตเร      ป ฺจ     สมนนฺตเร     ป ฺจ     สหชาเต     เตรส   
อ ฺม ฺเ    สตฺต   นิสสฺเย   เตรส   อุปนิสฺสเย   ป ฺจ   ปุเรชาเต     
ตีณิ    อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม   เตรส   วิปาเก   นว   อาหาเร       
เตรส ฯเปฯ สมฺปยุตฺเต ป ฺจ อวิคเต เตรส ฯ    
     [๗๐]   วิปาก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  วิปาโก  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: นว ฯ               
     [๗๑]   วิปาก   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
     [๗๒]   นเหตุยา   นว   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  เตรส       
นอนนฺตเร     ป ฺจ     นสมนนฺตเร     ป ฺจ    นอ ฺม ฺเ    ป ฺจ      
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นอุปนิสฺสเย    ป ฺจ    นปเุรชาเต    ทฺวาทส   นปจฺฉาชาเต   เตรส     
นอาเสวเน   เตรส   นกมฺเม   เทฺว   นวิปาเก   ป ฺจ   นวิปฺปยุตฺเต    
ตีณิ ฯ                                     
สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๗๓]   วิปาโก   นเหตุ   ธมโฺม   วิปากสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   วิปาโก  นเหตุ  ธมฺโม  วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     วิปาโก    
นเหตุ    ธมโฺม    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ   ธมฺโม    
วิปากธมฺมธมฺมสฺส    นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ    ฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ   ธมโฺม   เนววิปาก-   
นวิปากธมฺมธมฺมสฺส      นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๗๔]   วิปาโก   นเหตุ   ธมโฺม   วิปากสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    จตฺตาริ    ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ     
ธมฺโม   วิปากธมฺมธมฺมสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:     
ตีณิ    ฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นเหตุ   ธมโฺม   เนววิปาก-   
นวิปากธมฺมธมฺมสฺส    นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ    ธมฺโม    วิปากสฺส    นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ        
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     [๗๕]   วิปาโก   นเหตุ   ธมโฺม   วิปากสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ  วิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุ  ธมฺโม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส    นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
เทฺว   ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุ  ธมฺโม  เนววิปากนวิปาก-   
ธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
     [๗๖]    อารมฺมเณ    นว   อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   สตฺต       
สมนนฺตเร   สตฺต   สหชาเต   เอกาทส   อ ฺม ฺเ   สตฺต   นสิฺสเย     
เตรส   อุปนสิฺสเย   นว   อาเสวเน   เทฺว   กมฺเม   นว   วิปาเก      
ตีณิ    อาหาเร    สตฺต    อินฺทฺริเย    นว   ฌาเน   สตฺต   มคฺเค   
สตฺต    สมฺปยุตฺเต    ตีณิ    วิปฺปยุตฺเต    ป ฺจ    อตฺถยิา    เตรส     
อวิคเต เตรส ฯ                              
     [๗๗] นเหตุยา โสฬส นอารมฺมเณ โสฬส ฯ    
     [๗๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ        
     [๗๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  วิปากตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                    อุปาทินฺนตฺติกเหตุทุก    
     [๘๐]   อุปาทินฺนุปาทานิย  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทินฺนุปาทานิโย       
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  เหตุ    
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ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  เหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย       
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๘๑]   เหตุยา   ตีณิ  อารมฺมเณ  ตีณิ  อธิปติยา  เทฺว  วิปาเก     
เทฺว ฯ                                     
     [๘๒]   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นอาเสวเน  ตีณิ   
นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ           
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๘๓]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เหตุ   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
เหตุ   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  เหตุ ธมฺโม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    
เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
     [๘๔]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เหตุ   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
เหตุ   ธมฺโม  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:       ฯ       อนุปาทินฺนุปาทานิโย       เหตุ      ธมฺโม    
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อนุปาทินฺนุปาทานิโย    เหตุ    ธมฺโม    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย      
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เหตุ   ธมฺโม  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๘๕]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เหตุ   ธมฺโม  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย     
เหตุ   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  เหตุ ธมฺโม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    
เหตุสฺส          ธมฺมสฺส          อธิปติปจฺจเยน         ปจฺจโย:    
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   เหตุ   ธมโฺม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ            
     [๘๖]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เหตุ   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
เหตุ   ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    เหตุ    ธมโฺม     
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส      เหตุสฺส      ธมฺมสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   อนปุาทินฺนอนุปาทานิโย   เหตุ   ธมโฺม  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๘๗]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เหตุ   ธมฺโม   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อุปนสิฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อุปาทินฺนุปาทานิโย    
เหตุ   ธมฺโม  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อุปนิสสฺยปจฺจเยน       
ปจฺจโย:   อุปาทินฺนุปาทานิโย   เหตุ   ธมฺโม   อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     
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เหตุสฺส       ธมฺมสฺส       อุปนิสฺสยปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ฯ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย    เหตุ    ธมฺโม   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    
เหตุ      ธมโฺม     อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     เหตุสฺส     ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯเปฯ         
     [๘๘]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   จตฺตาริ   
อนนฺตเร     ฉ    สมนนฺตเร    ฉ    สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ      
ตีณิ    นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   เทฺว   วิปาเก    
เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ                         
     [๘๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ        
     [๙๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ      
     [๙๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ป ฺจ ฯ      
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๙๒]  อุปาทินฺนุปาทานิย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทินฺนุปาทานิโย       
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อุปาทินฺนุปาทานิย    
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ       
เหตุปจฺจยา:      อุปาทินฺนุปาทานิย      นเหตุ      ธมมฺ     ปฏิจฺจ     
อุปาทินฺนุปาทานิโย   นเหตุ   จ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  นเหตุ  จ  ธมฺมา     
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ     
อนุปาทินฺนุปาทานิโย    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ      



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 358 

อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย       
นเหตุ     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ       
เหตุปจฺจยา:     อนุปาทินฺนอนุปาทานิย     นเหตุ     ธมฺม     ปฏจฺิจ     
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   นเหตุ   จ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   นเหตุ   จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อุปาทินฺนุปาทานิย   นเหตุ ฺจ       
อนุปาทินฺนุปาทานิย   นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  นเหตุ     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนุปาทินฺนุปาทานิย   นเหตุ ฺจ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย      
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๙๓]      อุปาทินฺนุปาทานิย      นเหตุ      ธมฺม     ปฏิจฺจ    
อุปาทินฺนุปาทานิโย   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ๕    
อนุปาทินฺนุปาทานิย   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  นเหตุ      
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  นเหตุ    
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                           
     [๙๔]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ป ฺจ     
อนนฺตเร    ตีณิ    สมนนฺตเร    ตีณิ    สหชาเต    นว   อ ฺม ฺเ    
ตีณิ   นิสฺสเย   นว   อุปนสิฺสเย   ตีณิ   ปุเรชาเต   ตีณิ   อาเสวเน   
เทฺว กมฺเม นว วิปาเก นว อวิคเต นว ฯ    
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     [๙๕]  อุปาทินฺนุปาทานิย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทินฺนุปาทานิโย       
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๙๖] นเหตุยา ป ฺจ นอารมฺมเณ ฉ ฯ       
     [๙๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ฯ         
     [๙๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 อุปาทินฺนตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                    สงฺกิลิฏตฺติกเหตุทุก   
     [๙๙]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อสงฺกลิิฏสงฺกิเลสิก       
เหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    เหตุ    ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๑๐๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๑๐๑]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๑๐๒]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เหตุ  ธมฺโม  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส      
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     
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เหตุ   ธมฺโม   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน       
ปจฺจโย:  ฯ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  เหตุ ธมฺโม อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส     
เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
     [๑๐๓]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เหตุ  ธมฺโม  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสสฺ      
เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
เหตุ      ธมโฺม     อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิกสฺส     เหตุสฺส     ธมฺมสสฺ    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  เหตุ   
ธมฺโม    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๐๔]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เหตุ  ธมฺโม  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส      
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
เหตุ   ธมฺโม   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิกสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน      
ปจฺจโย:         อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก         เหตุ         ธมฺโม     
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ       
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   เหตุ   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ       
     [๑๐๕]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เหตุ  ธมฺโม  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส      
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ     
     [๑๐๖]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เหตุ  ธมฺโม  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส      
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 361 

เหตุ  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสสฺยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:  ฯ  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  เหตุ  ธมฺโม  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส     
เหตุสฺส       ธมฺมสฺส       อุปนิสฺสยปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ฯ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   เหตุ   ธมโฺม   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส   เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก       
เหตุ      ธมโฺม     อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิกสฺส     เหตุสฺส     ธมฺมสสฺ    
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ            
     [๑๐๗]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   ป ฺจ    
อนนฺตเร     ฉ    สมนนฺตเร    ฉ    สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ      
ตีณิ    นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   อฏ   อาเสวเน   ตีณิ   วิปาเก     
เทฺว อินฺทฺริเย เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ         
     [๑๐๘] นเหตุยา อฏ นอารมฺมเณ อฏ ฯ   
     [๑๐๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๑๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ       
     [๑๑๑]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก       
นเหตุ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    นเหตุ    ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก     นเหตุ     ธมฺม      
ปฏิจฺจสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   นเหตุ   จ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  นเหตุ  จ     
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ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   นเหตุ      
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
นเหตุ      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      ตีณิ     ฯ     
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    นเหตุ ฺจ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   นเหตุ ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ      
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   นเหตุ ฺจ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   นเหตุ ฺจ  ธมฺม    
ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก นเหตุ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๑๒]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
นเหตุ       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ       อารมฺมณปจฺจยา:       ฯ    
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก  นเหตุ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก  นเหตุ       
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ      
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                           
     [๑๑๓]   เหตุยา  นว  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 ป ฺจ อาหาเร นว อวิคเต นว ฯ       
     [๑๑๔] อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
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     [๑๑๕]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา  ฉ      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
     [๑๑๖]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  นเหตุ  ธมฺโม  สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส      
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เทฺว    ฯ    
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสโิก   นเหตุ   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส  นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  เทฺว  ฯ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก     
นเหตุ     ธมโฺม     อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส     นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ              
     [๑๑๗]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  นเหตุ  ธมฺโม  สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิกสฺส      
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   นเหตุ   ธมฺโม  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกสฺส  นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ  อสงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิโก    
นเหตุ     ธมโฺม     อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกสฺส     นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส    
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ               
     [๑๑๘]    อารมฺมเณ   ฉ   อธิปติยา   อฏ   อนนฺตเร   สตฺต      
สมนนฺตเร    สตฺต    สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   นิสฺสเย    
เตรส   อุปนสิฺสเย   อฏ   อาเสวเน   ตีณิ   กมฺเม   สตฺต  วิปาเก   
จตฺตาริ อาหาเร นว อวิคเต เตรส ฯ            
     [๑๑๙] นเหตุยา จุทฺทส นอารมฺมเณ จุทฺทส ฯ     
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     [๑๒๐] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ฉ ฯ       
     [๑๒๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ฯ        
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 สงฺกิลิฏตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________          
                     วิตกฺกตฺติกเหตุทุก   
     [๑๒๒]   สวิตกฺกสวิจาร   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต  เหตุ    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  เหตุ  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
อวิตกฺกอวิจาร      เหตุ      ธมฺม      ปฏจฺิจ      อวิตกกฺอวิจาโร   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๑๒๓] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๑๒๔]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
     [๑๒๕]  สวิตกฺกสวิจาโร  เหตุ  ธมฺโม  สวิตกกฺสวิจารสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  เหตุ  ธมฺโม    
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   
อวิตกฺกอวิจาโร   เหตุ   ธมฺโม   อวิตกฺกอวิจารสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
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     [๑๒๖]  สวิตกฺกสวิจาโร  เหตุ  ธมฺโม  สวิตกกฺสวิจารสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สวิตกฺกสวิจาโร   เหตุ  ธมฺโม     
อวิตกฺกอวิจารสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ    
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   เหตุ   ธมฺโม   สวิตกฺกสวิจารสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    เหตุ    ธมโฺม   
อวิตกฺกอวิจารสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ    
อวิตกฺกอวิจาโร   เหตุ   ธมฺโม   อวิตกฺกอวิจารสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธมฺโม สวิตกกฺสวิจารสฺส   
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๑๒๗]  สวิตกฺกสวิจาโร  เหตุ  ธมฺโม  สวิตกกฺสวิจารสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   เหตุ    
ธมฺโม     อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   เหตุ  ธมโฺม  สวิตกฺกสวิจารสฺส  เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อวิตกฺกอวิจาโร  เหตุ  ธมฺโม    
อวิตกฺกอวิจารสฺส     เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
อวิตกฺกอวิจาโร   เหตุ   ธมฺโม   สวิตกกฺสวิจารสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส     
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๑๒๘]  สวิตกฺกสวิจาโร  เหตุ  ธมฺโม  สวิตกกฺสวิจารสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต    
เหตุ   ธมฺโม   อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน      
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ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺกอวิจาโร   เหตุ  ธมฺโม  อวิตกฺกอวิจารสฺส   
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
     [๑๒๙]  สวิตกฺกสวิจาโร  เหตุ  ธมฺโม  สวิตกกฺสวิจารสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ      
     [๑๓๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ฉ   อธิปติยา   ป ฺจ     
อนนฺตเร   นว   สมนนฺตเร   นว   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ    
นิสฺสเย    ตีณิ   อุปนิสฺสเย   นว   อาเสวเน   ป ฺจ   วิปาเก   ตีณิ    
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๑๓๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๑๓๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๓๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ฯ        
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๑๓๔]   สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   สวิตกฺกสวิจาร     
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  สวิตกฺกสวิจาร นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ อวิตกฺกอวิจาโร   
นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สวิตกฺกสวิจาร    
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   จ  อวิตกฺกอวิจาโร   
นเหตุ  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  จตฺตาริ  ฯ  สวิตกฺกสวิจาร   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต  นเหตุ  จ  อวิตกฺกอวิจาโร     
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นเหตุ   จ   ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ  สวิตกฺกสวิจาร    
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต     
นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฉ  ฯ  สวิตกฺกสวิจาร     
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต     
นเหตุ    จ    อวิตกฺกอวิจาโร    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ    
เหตุปจฺจยา:    สตฺต   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ     
อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ    
อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  จตฺตาริ ฯ    
อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  นเหตุ  จ   
อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ     
อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อวิตกกฺอวิจาร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ   
อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อวิตกฺกอวิจาร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ      
สวิตกฺกสวิจาโร    นเหตุ   จ   อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ   จ   ธมมฺา    
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อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   จตฺตาริ   ฯ   อวิตกฺกอวิจาร  นเหตุ  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   จ   อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ  จ    
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อวิตกฺกอวิจาร  นเหตุ    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  นเหตุ  จ     
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฉ  ฯ  อวิตกฺกอวิจาร  นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   จ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ  จ    
อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  สตฺต  ฯ     
สวิตกฺกสวิจาร    นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ-      
สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ   
สวิตกฺกสวิจาร    นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ     
สวิตกฺกสวิจาร    นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ     
สวิตกฺกสวิจาร    นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
สวิตกฺกสวิจาโร    นเหตุ   จ   อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    จตฺตาริ   ฯ   สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ   
อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  นเหตุ  จ   
อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ     
สวิตกฺกสวิจาร    นเหตุ ฺจ    อวิตกฺกวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   จ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   จ  ธมฺมา      
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อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฉ  ฯ  สวิตกฺกสวิจาร  นเหตุ ฺจ อวิตกฺกอวิจาร      
นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต    
นเหตุ    จ    อวิตกฺกอวิจาโร    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ    
เหตุปจฺจยา:   สตฺต   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกอวิจาร    
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกอวิจาร    
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ       
เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกอวิจาร    
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกอวิจาโร     
นเหตุ  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  จตฺตาริ ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺต       
นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต       
นเหตุ  จ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:     
ป ฺจ    ฯ    สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก    ฯ    สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เทฺว   ฯ   สวิตกฺกสวิจาร  นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺต  นเหตุ ฺจ  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  จ  ธมฺมา     
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อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    สวิตกฺกสวิจาร    นเหตุ ฺจ   
อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ      
สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ   
สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกอวิจาร      
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกอวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกวิจารมตฺต    
นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร   
นเหตุ  จ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ ฯ                                     
     [๑๓๕]   สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ     
ธมฺม     ปฏิจฺจ    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
อารมฺมณปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อวิตกฺกวิจารมตฺโต    นเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:   
จตฺตาริ   ฯ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อวิตกฺกอวิจาโร    
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ  สวิตกฺกสวิจาร     
นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกอวิจาโร   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  อารมฺมณปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต   
นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     อารมฺมณปจฺจยา:    จตฺตาริ    ฯ      
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สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ      
สวิตกฺกสวิจาโร   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  อารมฺมณปจฺจยา:  เอก  ฯ   
สวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   นเหตุ ฺจ  อวิตกฺกอวิจาร      
นเหตุ ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     สวิตกฺกสวิจาโร    นเหตุ    ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: เอก ฯ           
     [๑๓๖]    เหตุยา   สตฺตตฺตึส   อารมฺมเณ   เอกวีส   อธิปติยา๕   
เตวีส     อนนฺตเร    เอกวีส    สหชาเต    สตฺตตฺตึส    อ ฺม ฺเ    
อฏวีส    นสิฺสเย    สตฺตตฺตึส    อุปนสิฺสเย    เอกวีส    ปุเรชาเต   
เอกาทส   อาเสวเน   เอกาทส   กมฺเม  สตฺตตฺตึส  วิปาเก  อาหาเร       
อินฺทฺริเย     ฌาเน     มคฺเค     สตฺตตฺตึส    สมฺปยุตฺเต    เอกวีส   
วิปฺปยุตฺเต สตฺตตฺตึส อวิคเต สตฺตตฺตึส ฯ   
     [๑๓๗] นเหตุยา เตตฺตึส นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
     [๑๓๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ฯ     
     [๑๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จุทฺทส ฯ   
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๑๔๐]  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  ธมโฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       สวิตกฺกสวิจาโร    
นเหตุ  ธมฺโม  อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:     สวิตกฺกสวิจาโร     นเหตุ    ธมฺโม    อวิตกฺกอวิจารสฺส     
นเหตุสฺส         ธมฺมสสฺ         อารมฺมณปจฺจเยน        ปจฺจโย:      
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จตฺตาริ   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม  อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส     
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อวิตกฺกวิจารมตฺโต    
นเหตุ      ธมโฺม      สวิตกกฺสวิจารสฺส      นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    นเหตุ    ธมฺโม   
อวิตกฺกอวิจารสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
จตฺตาริ  ฯ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  ธมโฺม  อวิตกฺกอวิจารสฺส  นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน       ปจฺจโย:       อวิตกฺกอวิจาโร    
นเหตุ   ธมฺโม   สวิตกฺกสวิจารสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อวิตกฺกอวิจาโร    นเหตุ    ธมฺโม    อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส    
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ป ฺจ    ฯ    
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   จ   อวิตกกฺอวิจาโร   นเหตุ   จ  ธมฺมา     
สวิตกฺกสวิจารสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   จ   อวิตกกฺอวิจาโร   นเหตุ   จ  ธมฺมา     
อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส      นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   นเหตุ   จ  อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  จ     
ธมฺมา    อวิตกฺกอวิจารสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   จตฺตาริ   ฯ  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  จ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต    
นเหตุ  จ  ธมมฺา  สวิตกฺกสวิจารสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     สวิตกฺกสวิจาโร     นเหตุ     จ     อวิตกฺกวิจารมตฺโต   
นเหตุ  จ  ธมมฺา  อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน     
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ปจฺจโย:     สวิตกฺกสวิจาโร     นเหตุ     จ     อวิตกฺกวิจารมตฺโต   
นเหตุ     จ     ธมฺมา     อวิตกฺกอวิจารสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ           
    [๑๔๑]  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  ธมโฺม  สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   สตฺต   ฯ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต�    
นเหตุ      ธมโฺม      อวิตกกฺวิจารมตฺตสฺส     นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ป ฺจ   ฯ   อวิตกฺกอวิจาโร  นเหตุ  ธมโฺม     
อวิตกฺกอวิจารสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
ป ฺจ ฯ                                     
     [๑๔๒]  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม สวิตกกฺสวิจารสฺส นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ...    สมนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๔๓]  สวิตกฺกสวิจาโร  นเหตุ  ธมฺโม สวิตกกฺสวิจารสฺส นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
     [๑๔๔]    อารมฺมเณ    เอกวีส   อธิปติยา   เตวีส   อนนฺตเร      
ป ฺจวีส     สมนนฺตเร     ป ฺจวีส     สหชาเต    ตึส    อ ฺม ฺเ    
อฏวีส    นสิฺสเย    ตึส    อุปนิสฺสเย   ป ฺจวีส   ปุเรชาเต   ป ฺจ   
ปจฺฉาชาเต   ป ฺจ   อาเสวเน   เอกวีส   กมฺเม   เอกาทส  วิปาเก       
เอกวีส อาหาเร เอกาทส อวิคเต ตึส ฯ          
     [๑๔๕]     นเหตุยา     ป ฺจตฺตึส     นอารมฺมเณ    ป ฺจตฺตึส     
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นอธิปติยา ป ฺจตฺตึส ฯ                      
     [๑๔๖] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เอกวีส ฯ     
     [๑๔๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกวีส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  วิตกฺกตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                      ปติตฺติกเหตุทุก    
     [๑๔๘]   ปติสหคต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปติสหคโต  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สุขสหคต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สุขสหคโต  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ อุเปกขฺาสหคต    
เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อุเปกฺขาสหคโต   เหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   ปติสหคต  เหตุ ฺจ  สุขสหคต  เหตุ ฺจ  ธมฺม    
ปฏิจฺจ ปติสหคโต เหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ     
     [๑๔๙] เหตุยา ทส  อารมฺมเณ ทส  อวิคเต ทส ฯ     
     [๑๕๐]   นอธิปติยา  ทส   นปุเรชาเต  ทส   นปจฺฉาชาเต  ทส   
นอาเสวเน ทส  นวิปาเก ทส  นวิปฺปยตฺุเต ทส ฯ    
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๑๕๑]   ปติสหคโต  เหตุ  ธมฺโม  ปติสหคตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  สุขสหคโต  เหตุ  ธมฺโม  สุขสหคตสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อุเปกฺขาสหคโต     
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เหตุ    ธมโฺม    อุเปกฺขาสหคตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     เอก     ฯ     ปติสหคโต    เหตุ    จ    สุขสหคโต      
เหตุ    จ    ธมฺมา   ปติสหคตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๑๕๒]   ปติสหคโต  เหตุ  ธมฺโม  ปติสหคตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ปติสหคโต   เหตุ   ธมฺโม   สุขสหคตสฺส   
เหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ปติสหคโต   
เหตุ   ธมฺโม   อุเปกฺขาสหคตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    ปติสหคโต    เหตุ    ธมฺโม   ปติสหคตสฺส   เหตุสฺส   จ     
สุขสหคตสฺส    เหตุสฺส    จ    ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
จตฺตาริ   ฯ   สุขสหคโต   เหตุ  ธมฺโม  สุขสหคตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สุขสหคโต   เหตุ   ธมฺโม   ปติสหคตสฺส   
เหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     สุขสหคโต    
เหตุ   ธมฺโม   อุเปกฺขาสหคตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   จตฺตาริ  ฯ  อุเปกฺขาสหคโต  เหตุ  ธมฺโม  อุเปกฺขาสหคตสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อุเปกฺขาสหคโต   
เหตุ    ธมโฺม    ปติสหคตสฺส    เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:      อุเปกฺขาสหคโต      เหตุ      ธมฺโม     สขุสหคตสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  จตฺตาริ  ฯ  ปติสหคโต    
เหตุ     จ     สุขสหคโต     เหตุ     จ    ธมฺมา    ปติสหคตสฺส      
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เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ   
     [๑๕๓]   ปติสหคโต  เหตุ  ธมฺโม  ปติสหคตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๑๕๔]   เหตุยา   ทส   อารมฺมเณ   โสฬส   อธิปติยา  โสฬส   
อนนฺตเร      โสฬส     สมนนฺตเร     โสฬส     สหชาเต     ทส     
อ ฺม ฺเ   ทส   นิสฺสเย   ทส   อุปนิสฺสเย   โสฬส   วิปาเก   ทส    
อวิคเต ทส ฯ                                
     [๑๕๕] นเหตุยา โสฬส นอารมฺมเณ โสฬส ฯ   
     [๑๕๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ทส ฯ       
     [๑๕๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ โสฬส ฯ     
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๕๘]   ปติสหคต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต  นเหตุ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ปติสหคต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สุขสหคโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   ปติสหคต   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   นเหตุ  จ  สุขสหคโต  นเหตุ  จ     
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  สุขสหคต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สุขสหคโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   สุขสหคต    
นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปติสหคโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
สุขสหคต     นเหตุ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ปติสหคโต    นเหตุ    จ     
สุขสหคโต  นเหตุ  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา: ฯ อุเปกฺขาสหคต     
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นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุเปกฺขาสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:   ฯ   ปติสหคต   นเหตุ ฺจ   สุขสหคต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   นเหตุ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ปติสหคต   
นเหตุ ฺจ     สุขสหคต     นเหตุ ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    สุขสหคโต    
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ปติสหคต    นเหตุ ฺจ     
สุขสหคต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปติสหคโต  นเหตุ  จ  สุขสหคโต   
นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๑๕๙]   ปติสหคต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต  นเหตุ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สขุสหคต   นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สุขสหคโต   นเหตุ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  อารมฺมณปจฺจยา:     
ตีณิ    ฯ    อุเปกฺขาสหคต   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อุเปกฺขาสหคโต   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  ปติสหคต  นเหตุ ฺจ     
สุขสหคต    นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ           
     [๑๖๐]    เหตุยา    ทส    อารมฺมเณ   ทส   อธิปติยา   ทส   
อนนฺตเร ทส อวิคเต ทส ฯ                     
     [๑๖๑] นเหตุยา ทส นอธิปติยา ทส ฯ       
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๑๖๒]    ปติสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม   ปติสหคตสฺส   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ปติสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม    
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สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ปติสหคโต    
นเหตุ      ธมโฺม      อุเปกขฺาสหคตสฺส      นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ปติสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม  ปติสหคตสฺส     
นเหตุสฺส   จ   สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส   จ  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยนถ    
ปจฺจโย:    ฯ   สุขสหคโต   นเหตุ   ธมโฺม   สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   สุขสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม    
ปติสหคตสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สุขสหคโต    
นเหตุ      ธมโฺม      อุเปกขฺาสหคตสฺส      นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สุขสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม  ปติสหคตสฺส   
นเหตุสฺส   จ   สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส   จ  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ฯ    อุเปกฺขาสหคโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุเปกฺขาสหคตสฺส    
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อุเปกฺขาสหคโต   
นเหตุ    ธมโฺม   ปติสหคตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อุเปกฺขาสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม   สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อุเปกฺขาสหคโต    นเหตุ    
ธมฺโม    ปติสหคตสฺส    นเหตุสฺส    จ   สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส   จ     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   ปติสหคโต   นเหตุ   จ    
สุขสหคโต    นเหตุ    จ   ธมฺมา   ปติสหคตสฺส   นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ           
     [๑๖๓]    ปติสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม   ปติสหคตสฺส   นเหตุสฺส  
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ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   จตฺตาริ   ฯ   สขุสหคโต  นเหตุ     
ธมฺโม    สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
จตฺตาริ    ฯ    อุเปกฺขาสหคโต    นเหตุ   ธมฺโม   อุเปกฺขาสหคตสฺส   
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  จตฺตาริ  ฯ  ปติสหคโต   
นเหตุ   จ   สขุสหคโต   นเหตุ   จ   ธมมฺา   ปติสหคตสฺส  นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ    
     [๑๖๔]    ปติสหคโต   นเหตุ   ธมฺโม   ปติสหคตสฺส   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ         
     [๑๖๕]  ...  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  จตฺตาริ  ฯ สุขสหคโต    
นเหตุ    ธมโฺม   สุขสหคตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  จตฺตาริ  ฯ  อุเปกฺขาสหคโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุเปกฺขาสหคตสฺส     
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    จตฺตาริ    ฯ    
ปติสหคโต   นเหตุ   จ   สขุสหคโต   นเหตุ   จ  ธมมฺา  ปติสหคตสฺส   
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ   
     [๑๖๖]    อารมฺมเณ    โสฬส    อธิปติยา   โสฬส   อนนฺตเร   
โสฬส    สมนนฺตเร    โสฬส    สหชาเต    ทส    อ ฺม ฺเ   ทส    
นิสฺสเย   ทส   อุปนิสฺสเย   โสฬส   อาเสวเน   ทส   อาหาเร  ทส       
อวิคเต ทส ฯ                                
     [๑๖๗]    นเหตุยา   โสฬส   นอารมฺมเณ   โสฬส   นอธิปติยา   
โสฬส ฯ        
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     [๑๖๘] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา โสฬส ฯ    
     [๑๖๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ โสฬส ฯ     
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                   ปติตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                     ทสฺสนตฺติกเหตุทุก    
     [๑๗๐]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    ภาวนายปหาตพฺพ     
เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ภาวนายปหาตพฺโพ   เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     ฯ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ    เหตุ    ธมฺม    
ปฏิจฺจ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ    เหตุ    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๑๗๑]    เหตุยา    ตีณิ    สพฺพตฺถ    ตีณิ    วิปาเก   เอก   
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๑๗๒] นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ       
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
     [๑๗๓]   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   เหตุ   ธมโฺม  ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส     
เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
     [๑๗๔]   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   เหตุ   ธมโฺม  ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส     
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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     [๑๗๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   อฏ   อธิปติยา   ฉ     
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร    ป ฺจ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ    
ตีณิ     นิสฺสเย     ตีณิ     อุปนิสฺสเย    อฏ    อาเสวเน    ตีณิ   
วิปาเก เอก อินฺทฺริเย เอก มคฺเค เอก อวิคเต ตีณิ ฯ       
     [๑๗๖] นเหตุยา อฏ นอารมฺมเณ อฏ ฯ   
     [๑๗๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๗๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฏ ฯ     
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๑๗๙]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     ทสสฺเนนปหาตพฺพ    
นเหตุ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ    นเหตุ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   นเหตุ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   นเหตุ  จ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     
นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  ภาวนายปหาตพฺพ    
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     ภาวนายปหาตพฺโพ    นเหตุ    ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ภาวนายปหาตพฺพ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:     
ภาวนายปหาตพฺพ     นเหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    ภาวนายปหาตพฺโพ    
นเหตุ      จ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     นเหตุ     จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ     
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ตพฺพ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ  นเหตุ     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   นเหตุ ฺจ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวทสฺสเนน-     
นภาวนายปหาตพฺโพ    นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
ภาวนายปหาตพฺพ        นเหตุ ฺจ       เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ     
นเหตุ ฺจ       ธมฺม      ปฏจฺิจ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ    
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๑๘๐]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   ภาวนายปหาตพฺพ     
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     ภาวนายปหาตพฺโพ    นเหตุ    ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ     อารมฺมณปจฺจยา:     ฯ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   
นเหตุ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ    นเหตุ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ          
     [๑๘๑]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     [๑๘๒]   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๘๓]   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เนวทสฺสเนน-   
นภาวนายปหาตพฺโพ   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ    
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ภาวนายปหาตพฺพ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   
นเหตุ       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ       นอารมฺมณปจฺจยา:      ฯ    
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ  นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ เนวทสฺสเนนนภาวนาย-   
ปหาตพฺโพ    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   
ทสฺสเนนปหาตพฺพ   นเหตุ ฺจ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   นเหตุ ฺจ     
ธมฺม       ปฏจฺิจ       เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ       นเหตุ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  ภาวนายปหาตพฺพ  นเหตุ ฺจ    
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ       นเหตุ ฺจ       ธมฺม      ปฏจฺิจ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณ-   
ปจฺจยา: ฯ                                 
     [๑๘๔]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  นว      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
     [๑๘๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๑๘๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
       สหชาตวาโรป ปจฺจยวาโรป นิสสฺยวาโรป สสฏวาโรป   
       สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ      
     [๑๘๗]   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   นเหตุ  ธมฺโม  ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส     
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
นเหตุ      ธมโฺม      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส     นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ   ภาวนายปหาตพฺโพ      
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นเหตุ      ธมโฺม      ภาวนายปหาตพฺพสฺส     นเหตุสฺส     ธมฺมสสฺ    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     
นเหตุ      ธมโฺม      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพสฺส     นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๑๘๘] อารมฺมเณ อฏ   อธิปติยา ทส   อวิคเต เตรส ฯ     
     [๑๘๙] นเหตุยา  จุทฺทส  นอารมฺมเณ  จุทฺทส ฯ    
     [๑๙๐] อารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  อฏ ฯ     
     [๑๙๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฏ ฯ     
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                  ทสฺสนตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
               ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกเหตุทุก    
     [๑๙๒]   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทสฺสเนน-     
ปหาตพฺพเหตุโก   เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  ภาวนาย-     
ปหาตพฺพเหตุก     เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     
เหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   
เหตุ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๑๙๓] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๑๙๔]   นอธิปติยา  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  ฯ    
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สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๑๙๕]  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก  เหตุ  ธมฺโม  ทสฺสเนนปหาตพฺพ-     
เหตุกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๑๙๖]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   อฏ   อธิปติยา   ฉ     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๑๙๗] นเหตุยา อฏ นอารมฺมเณ อฏ ฯ   
     [๑๙๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๑๙๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฏ ฯ     
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๒๐๐]   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทสฺสเนน-     
ปหาตพฺพเหตุโก   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     
นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เนวทสฺสเนนนภาวนาย-    
ปหาตพฺพเหตุก    นเหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เนวทสฺสเนนนภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุโก     นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ ฯ                                     
     [๒๐๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
     [๒๐๒]    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    นเหตุ    ธมฺม     
ปฏิจฺจ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     นเหตุ     ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
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     [๒๐๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ป ฺจ โนวิคเต ป ฺจ ฯ      
     [๒๐๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๒๐๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๒๐๖]    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   นเหตุ   ธมโฺม   ทสฺสเนน-      
ปหาตพฺพเหตุกสฺส    นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
เทฺว  ฯ  ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก  นเหตุ ธมฺโม ภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส    
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    นเหตุ   ธมฺโม   เนวทสฺสเนน-      
นภาวนายปหาตพฺพเหตุกสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๒๐๗] อารมฺมเณ อฏ อธิปติยา ทส อวิคเต เตรส ฯ    
     [๒๐๘] นเหตุ จุทฺทส นอารมฺมเณ จุทฺทส ฯ    
     [๒๐๙] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา อฏ ฯ    
     [๒๑๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฏ ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
           ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________    
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                    อาจยคามิตฺติกเหตุทุก     
     [๒๑๑]  อาจยคามึ  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อาจยคามี  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อปจยคามึ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อปจยคามี     
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เนวาจยคามินาปจยคามึ     
เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนวาจยคามินาปจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๒๑๒]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ     
สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ                             
     [๒๑๓]   นอธิปติยา   ตีณิ   นอาเสวเน   เทฺว   นวิปาเก  ตีณิ    
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ                        
     [๒๑๔] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
     [๒๑๕] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ     
    สหชาตวาโรป ฯเปฯ สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ      
     [๒๑๖]  อาจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อาจยคามิสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อปจยคามี   เหตุ  ธมโฺม  อปจยคามิสฺส    
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
เหตุ     ธมฺโม     เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     เหตุสฺส    ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๒๑๗]  อาจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อาจยคามิสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส    
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อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อาจยคามี   เหตุ  ธมโฺม  เนวาจยคามิ-     
นาปจยคามิสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   
อปจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อาจยคามิสฺส  เหตุสฺส ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อปจยคามี    เหตุ    ธมฺโม    เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     
เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ เนวาจยคามินาปจยคามี   
เหตุ        ธมโฺม        เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส        เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     เนวาจยคามินาปจยคามี     
เหตุ    ธมโฺม    อาจยคามิสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๒๑๘]  อาจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อาจยคามิสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส   
อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย:     อารมฺมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ    ฯ   
อปจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อปจยคามิสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:       สหชาตาธิปติ       อปจยคามี      เหตุ      ธมฺโม      
อาจยคามิสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ   
เนวาจยคามินาปจยคามี    เหตุ    ธมโฺม    เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เนวาจยคามินาปจยคามี     
เหตุ    ธมโฺม    อาจยคามิสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๒๑๙]  อาจยคามี  เหตุ  ธมฺโม  อาจยคามิสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อาจยคามี   เหตุ   ธมโฺม   อาจยคามิสฺส     
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เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อาจยคามี   เหตุ   
ธมฺโม   เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   ฯ   อปจยคามี   เหตุ   ธมฺโม   เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     
เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
เหตุ  ธมฺโม  เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส  เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๒๒๐]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ  ฉ  อธิปติยา  ฉ  อนนฺตเร     
ป ฺจ     สมนนฺตเร    ป ฺจ    สหชาเต    ตีณิ    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   
นิสฺสเย   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   อฏ   อาเสวเน   ตีณิ   วิปาเก   เอก   
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๒๒๑] นเหตุยา อฏ นอารมฺมเณ อฏ ฯ   
     [๒๒๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๒๒๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ฯ        
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๒๒๔]   อาจยคามึ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อาจยคามี  นเหตุ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อาจยคามึ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
เนวาจยคามินาปจยคามี    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อาจยคามึ  นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ อาจยคามี นเหตุ จ เนวาจยคามินาปจยคามี     
นเหตุ      จ      ธมฺมา      อุปฺปชฺชนฺติ      เหตุปจฺจยา:     ฯ   
อปจยคามึ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อปจยคามี  นเหตุ  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ      
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เหตุปจฺจยา:   อปจยคามึ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวาจยคามินาปจยคามี     
นเหตุ       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      อปจยคามึ   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปจยคามี  นเหตุ  จ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
นเหตุ  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  เนวาจยคามินาปจยคามึ    
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนวาจยคามินาปจยคามี    นเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อาจยคามึ  นเหตุ ฺจ เนวาจยคามินาปจยคามึ    
นเหตุ ฺจ      ธมฺม     ปฏิจฺจ     เนวาจยคามินาปจยคามี     นเหตุ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    อปจยคามึ    นเหตุ ฺจ     
เนวาจยคามินาปจยคามึ  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวาจยคามินาปจยคามี     
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
    [๒๒๕]   อาจยคามึ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาจยคามี  นเหตุ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อปจยคามึ   นเหตุ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   อปจยคามี   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:  ฯ    
เนวาจยคามินาปจยคามึ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
     [๒๒๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     [๒๒๗]     เนวาจยคามินาปจยคามึ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๒๒๘]  อาจยคามึ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวาจยคามินาปจยคามี     
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นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
     [๒๒๙]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา  ฉ      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
     [๒๓๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๒๓๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๒๓๒]   อาจยคามี   นเหตุ   ธมฺโม   อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อาจยคามี   นเหตุ   ธมโฺม    
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   อปจยคามี   นเหตุ   ธมฺโม   อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อปจยคามี   นเหตุ   ธมโฺม    
เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   เนวาจยคามินาปจยคามี   นเหตุ  ธมฺโม  เนวาจยคามิ-      
นาปจยคามิสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
เนวาจยคามินาปจยคามี    นเหตุ    ธมโฺม    อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     เนวาจยคามินาปจยคามี     
นเหตุ   ธมฺโม   อปจยคามิสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๒๓๓]   อาจยคามี   นเหตุ   ธมฺโม   อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อปจยคามี   นเหตุ      
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ธมฺโม   อปจยคามิสฺส   นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
อปจยคามี    นเหตุ    ธมโฺม    เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส   นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  จตฺตาริ  ฯ  เนวาจยคามินาปจยคามี     
นเหตุ        ธมฺโม       เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส       นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
     [๒๓๔]   อาจยคามี   นเหตุ   ธมฺโม   อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อาจยคามี   นเหตุ   ธมโฺม    
อปจยคามิสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อาจยคามี     
นเหตุ     ธมโฺม    เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อปจยคามี  นเหตุ  ธมโฺม  เนวาจยคามิ-     
นาปจยคามิสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   
เนวาจยคามินาปจยคามี    นเหตุ    ธมโฺม   เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส     
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เนวาจยคามินาปจยคามี   
นเหตุ    ธมโฺม   อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๒๓๕]   อาจยคามี   นเหตุ   ธมฺโม   อาจยคามิสฺส   นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
     [๒๓๖]    อารมฺมเณ    สตฺต   อธิปติยา   ทส   อนนฺตเร   ฉ       
สมนนฺตเร     ฉ    สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    ตีณิ    นิสฺสเย     
เตรส อุปนิสฺสเย นว อวิคเต เตรส ฯ         
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     [๒๓๗] นเหตุยา ปณฺณรส นอารมฺมเณ ปณฺณรส ฯ       
     [๒๓๘] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา สตฺต ฯ    
     [๒๓๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                อาจยคามิตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                     เสกฺขตฺติกเหตุทุก    
     [๒๔๐]   เสกฺข   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เสกฺโข  เหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อเสกฺข   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อเสกฺโข    
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  เนวเสกฺขานาเสกฺข  เหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๒๔๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๒๔๒]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     [๒๔๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
     [๒๔๔] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๒๔๕]   เสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม   เสกฺขสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
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เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อเสกฺโข   เหตุ   ธมโฺม   อเสกฺขสฺส    
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
เหตุ   ธมฺโม   เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส   เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๒๔๖]   เสกฺโข   เหตุ  ธมฺโม  เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อเสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม    
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ     
เนวเสกฺขานาเสกฺโข   เหตุ   ธมโฺม   เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๒๔๗]   เสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม   เสกฺขสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  เสกฺโข  เหตุ  ธมฺโม  เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อเสกฺโข   เหตุ     
ธมฺโม    อเสกฺขสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
อเสกฺโข    เหตุ   ธมโฺม   เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส     
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   เนวเสกฺขานาเสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม    
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๒๔๘]   เสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม   เสกฺขสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เสกฺโข    เหตุ    ธมโฺม   อเสกฺขสฺส    
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เสกฺโข  เหตุ  ธมฺโม     
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ    
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อเสกฺโข   เหตุ   ธมโฺม  อเสกฺขสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ  อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   อเสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม   เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข    
เหตุ   ธมฺโม  เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    เนวเสกฺขานาเสกฺโข   เหตุ   ธมฺโม   เสกขฺสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
     [๒๔๙]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ป ฺจ   
อนนฺตเร    อฏ    สมนนตฺเร    อฏ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ    
ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย อฏ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๒๕๐] นเหตุยา อฏ นอารมฺมเณ อฏ ฯ   
     [๒๕๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๒๕๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๒๕๓]   เสกฺข   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เสกฺข  นเหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     เสกขฺ    นเหตุ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เสกฺโข   นเหตุ   จ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  นเหตุ  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อเสกฺข  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อเสกฺโข    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ    
เนวเสกฺขานาเสกฺข   นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  นเหตุ     
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ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  เสกขฺ  นเหตุ ฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺข    
นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนวเสกฺขานาเสกฺโข    นเหตุ   ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อเสกฺข   นเหตุ ฺจ  เนวเสกฺขานาเสกฺข     
นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๒๕๔]   เสกฺข   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   อเสกฺข   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อเสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข   
นเหตุ       ธมฺม      ปฏิจฺจ      เนวเสกฺขานาเสกฺโข      นเหตุ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ          
     [๒๕๕]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     [๒๕๖] เนวเสกฺขานาเสกฺข นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข     
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๒๕๗]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา      
ตีณิ โนวิคเต ป ฺจ ฯ                        
     [๒๕๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๒๕๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
  สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
     [๒๖๐]  เสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม  เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส  นเหตุสฺส     
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ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อเสกฺโข   นเหตุ  ธมโฺม    
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส      นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  ฯ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส    
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
นเหตุ    ธมโฺม    เสกฺขสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   เนวเสกฺขานาเสกฺโข   นเหตุ   ธมฺโม  อเสกฺขสฺส  นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๒๖๑]   เสกฺโข   นเหตุ   ธมโฺม  เสกฺขสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อเสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม  อเสกฺขสฺส    
นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
นเหตุ  ธมฺโม  เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๒๖๒]   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   นว   อนนฺตเร   อฏ      
สมนนฺตเร    อฏ    สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   นิสฺสเย    
เตรส อุปนิสฺสเย อฏ อวิคเต เตรส ฯ         
     [๒๖๓] นเหตุยา จุทฺทส นอารมฺมเณ จุทฺทส ฯ       
     [๒๖๔] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ป ฺจ ฯ    
     [๒๖๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  เสกฺขตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________      
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                     ปริตฺตตฺติกเหตุทุก   
     [๒๖๖]   ปริตฺต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺโต  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   มหคฺคต   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มหคฺคโต    
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อปฺปมาณ   เหตุ  ธมมฺ     
ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ    
     [๒๖๗] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๒๖๘] นอธิปติยา ตีณิ ฯ                
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๒๖๙]   ปริตฺโต   เหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ    
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   มหคฺคโต   เหตุ   ธมโฺม   มหคฺคตสฺส    
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อปฺปมาโณ   เหตุ   
ธมฺโม อปฺปมาณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๒๗๐]   ปริตฺโต   เหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ปริตฺโต    เหตุ   ธมโฺม   มหคฺคตสฺส   
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   มหคฺคโต  เหตุ   
ธมฺโม    มหคฺคตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
มหคฺคโต   เหตุ   ธมโฺม  ปริตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    อปฺปมาโณ    เหตุ    ธมโฺม    ปริตฺตสฺส   เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อปฺปมาโณ   เหตุ   ธมโฺม     
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มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๒๗๑]   ปริตฺโต   เหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   มหคฺคโต   เหตุ   ธมโฺม   มหคฺคตสฺส   
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มหคฺคโต  เหตุ  ธมฺโม    
ปริตฺตสฺส     เหตุสฺส     ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    
อปฺปมาโณ     เหตุ     ธมฺโม     อปฺปมาณสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๒๗๒]   ปริตฺโต   เหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ    
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ปริตฺโต    เหตุ    ธมฺโม   มหคฺคตสฺส   
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มหคฺคโต     
เหตุ   ธมฺโม   มหคฺคตสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
มหคฺคโต   เหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    อปฺปมาโณ    เหตุ    ธมฺโม    อปฺปมาณสฺส    
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อปฺปมาโณ   เหตุ   
ธมฺโม    ปรตฺิตสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ ฯ                                     
     [๒๗๓]   ปริตฺโต   เหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ    
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:                   
     [๒๗๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ฉ   อธิปติยา   ป ฺจ     
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว    สหชาเต    ตีณิ   อ ฺม ฺเ    
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ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ      
     [๒๗๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๒๗๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๒๗๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ฯ        
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๒๗๘]   ปริตฺต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  ปริตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มหคฺคต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
มหคฺคโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   มหคฺคต  นเหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    ปริตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
มหคฺคต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปริตฺโต  นเหตุ  จ  มหคฺคโต  นเหตุ  จพ     
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   อปฺปมาณ   นเหตุ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปฺปมาโณ   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อปฺปมาณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปรตฺิโต   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อปฺปมาณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปรตฺิโต  นเหตุ  จ   
อปฺปมาโณ   นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ   
ปริตฺต   นเหตุ ฺจ   มหคฺคต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  ปริตฺโต  นเหตุ       
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    ปรตฺิต   นเหตุ ฺจ    
อปฺปมาณ    นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ปริตฺโต    นเหตุ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๒๗๙]   เหตุยา   เตรส   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   นว     
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วิคเต ป ฺจ อวิคเต เตรส ฯ                   
     [๒๘๐]   ปริตฺต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  ปริตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
     [๒๘๑]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา      
นว โนวิคเต ป ฺจ ฯ                          
     [๒๘๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๒๘๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๒๘๔]   ปริตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม  ปริตฺตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ปริตฺโต   นเหตุ   ธมฺโม   มหคฺคตสฺส   
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   มหคฺคโต    
นเหตุ    ธมโฺม    มหคฺคตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   มหคฺคโต   นเหตุ   ธมโฺม   ปริตฺตสฺส   นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อปฺปมาโณ  นเหตุ  ธมฺโม  อปฺปมาณสฺส    
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อปฺปมาโณ    
นเหตุ    ธมโฺม    ปริตฺตสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๒๘๕]   ปริตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม  ปริตฺตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๒๘๖]   อารมฺมเณ   สตฺต   อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   นว    
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สมนนฺตเร    นว   สหชาเต   เอกาทส   อ ฺม ฺเ   สตฺต   นิสสฺเย      
เตรส อุปนิสฺสเย นว อวิคเต เตรส ฯ           
     [๒๘๗] นเหตุยา ปณฺณรส นอารมฺมเณ ปณฺณรส ฯh      
     [๒๘๘] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา สตฺต ฯ    
     [๒๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  ปริตฺตตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                   ปริตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุก       
     [๒๙๐]    ปริตฺตารมฺมณ   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ   
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    มหคฺคตารมฺมณ    เหตุ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     มหคฺคตารมฺมโณ     เหตุ     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     ฯ     อปฺปมาณารมฺมณ     เหตุ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ     
อปฺปมาณารมฺมโณ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯเปฯ      
     [๒๙๑]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ตีณิ  วิคเต  ตีณิ  อวิคเต     
ตีณิ ฯ                                     
     [๒๙๒]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๒๙๓]   ปริตฺตารมฺมโณ   เหตุ  ธมโฺม  ปริตฺตารมฺมณสฺส  เหตุสฺส    
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ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   มหคฺคตารมฺมโณ  เหตุ  ธมฺโม   
มหคฺคตารมฺมณสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ     
อปฺปมาณารมฺมโณ     เหตุ     ธมโฺม    อปฺปมาณารมฺมณสฺส    เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๒๙๔]   ปริตฺตารมฺมโณ   เหตุ  ธมโฺม  ปริตฺตารมฺมณสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ปริตฺตารมฺมโณ    เหตุ   
ธมฺโม     มหคฺคตารมฺมณสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ฯ    มหคฺคตารมฺมโณ    เหตุ   ธมโฺม   มหคฺคตารมฺมณสฺส    
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    มหคฺคตารมฺมโณ   
เหตุ   ธมฺโม   ปริตฺตารมฺมณสฺส   เหตุสสฺ   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:        ฯ       อปฺปมาณารมฺมโณ       เหตุ       ธมฺโม       
อปฺปมาณารมฺมณสฺส    เหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อปฺปมาณารมฺมโณ     เหตุ     ธมโฺม     ปริตฺตารมฺมณสฺส     เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๒๙๕]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   สตฺต   อธิปติยา   สตฺต    
อนนฺตเร นว สมนนฺตเร นว อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๒๙๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๒๙๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๒๙๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ฯ     
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
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     [๒๙๙]   ปริตฺตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๓๐๐]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๓๐๑]   ปริตฺตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๓๐๒] นเหตุยา ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ    
     [๓๐๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
     [๓๐๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๓๐๕]    ปริตฺตารมฺมโณ    นเหตุ    ธมฺโม    ปรตฺิตารมฺมณสฺส   
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ปริตฺตารมฺมโณ     
นเหตุ   ธมฺโม   มหคฺคตารมฺมณสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:        ฯ       มหคฺคตารมฺมโณ       นเหตุ       ธมฺโม       
มหคฺคตารมฺมณสฺส    นเหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
มหคฺคตารมฺมโณ     นเหตุ     ธมโฺม     ปริตฺตารมฺมณสฺส    นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อปฺปมาณารมฺมโณ   นเหตุ    
ธมฺโม    อปฺปมาณารมฺมณสฺส    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:     อปฺปมาณารมฺมโณ     นเหตุ    ธมฺโม    ปริตฺตารมฺมณสฺส   
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
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     [๓๐๖]    ปริตฺตารมฺมโณ    นเหตุ    ธมฺโม    ปรตฺิตารมฺมณสฺส   
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๓๐๗]   อารมฺมเณ   สตฺต   อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   นว      
สมนนฺตเร นว อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๓๐๘] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๓๐๙] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา สตฺต ฯ    
     [๓๑๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
               ปรตฺิตารมฺมณตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                      หีนตฺติกเหตุทุก     
     [๓๑๑]   หีน  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  หีโน  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:   ฯ   มชฺฌิม   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มชฺฌโิม  เหตุ  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   ปณีต  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ปณีโต  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๓๑๒] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๓๑๓]   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ     
นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๓๑๔]  หีโน  เหตุ  ธมฺโม  หีนสฺส  เหตุสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน     
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ปจฺจโย:   ฯ   มชฺฌโิม   เหตุ   ธมโฺม   มชฺฌิมสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   ปณีโต   เหตุ  ธมฺโม  ปณีตสฺส  เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๓๑๕]  หีโน  เหตุ ธมฺโม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยนt   
ปจฺจโย:    หโีน    เหตุ    ธมฺโม    มชฌฺิมสฺส    เหตุสฺส   ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   มชฺฌโิม   เหตุ   ธมฺโม   มชฌฺมิสฺส     
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    มชฺฌิโม   เหตุ     
ธมฺโม   หีนสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ     
ปณีโต   เหตุ   ธมฺโม   มชฌฺิมสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๑๖]  หีโน  เหตุ  ธมโฺม  หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ฯ    มชฺฌิโม    เหตุ    ธมฺโม    มชฺฌิมสสฺ    เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มชฺฌิโม   เหตุ   ธมฺโม   หีนสฺส   
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  ปณีโต  เหตุ  ธมฺโม    
ปณีตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ       
     [๓๑๗]  หีโน  เหตุ  ธมฺโม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    เทฺว   ฯ   มชฌฺโิม   เหตุ   ธมฺโม   มชฌฺมิสฺส   เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ  ปณีโต  เหตุ  ธมโฺม   
ปณีตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ       
     [๓๑๘]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   ป ฺจ     
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อนนฺตเร    ฉ    สมนนฺตเร   ฉ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ    
นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย อฏ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๓๑๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๓๒๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๓๒๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๓๒๒]  หีน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  หีโน  นเหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
      ยถา สงฺกิลิฏตฺติกเหตุทุก เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                   หีนตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     มิจฺฉตฺตตฺติกเหตุทุก    
     [๓๒๓]   มิจฺฉตฺตนิยต   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  มิจฺฉตฺตนิยโต  เหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  สมฺมตฺตนิยต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ       
สมฺมตฺตนิยโต   เหตุ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อนิยต  เหตุ    
ธมฺม ปฏิจฺจ อนิยโต เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๓๒๔]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
      [๓๒๕]   นอธิปติยา  เทฺว  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ   
นอาเสวเน เอก นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
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      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๓๒๖]   มิจฺฉตฺตนิยโต   เหตุ   ธมโฺม   มิจฺฉตฺตนิยตสฺส  เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   สมฺมตฺตนิยโต   เหตุ   ธมโฺม     
สมฺมตฺตนิยตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อนิยโต   
เหตุ ธมฺโม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๓๒๗]   มิจฺฉตฺตนิยโต  เหตุ  ธมฺโม  อนิยตสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  สมฺมตฺตนิยโต  เหตุ  ธมฺโม  อนิยตสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนิยโต   เหตุ   
ธมฺโม    อนิยตสฺส    เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อนิยโต  เหตุ  ธมฺโม  มิจฺฉตฺตนิยตสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๒๘]   สมฺมตฺตนิยโต   เหตุ   ธมโฺม   สมฺมตฺตนิยตสฺส  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เทฺว   ฯ  อนิยโต  เหตุ  ธมฺโม     
อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๓๒๙]   มิจฺฉตฺตนิยโต  เหตุ  ธมฺโม  อนิยตสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   สมฺมตฺตนิยโต  เหตุ  ธมฺโม  อนยิตสฺส     
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อนิยโต  เหตุ  ธมฺโม     
อนิยตสฺส    เหตุสฺส    ธมมฺสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อนยิโต     
เหตุ    ธมโฺม    มิจฺฉตฺตนิยตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
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     [๓๓๐]   มิจฺฉตฺตนิยโต   เหตุ   ธมโฺม   มิจฺฉตฺตนิยตสฺส  เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มิจฺฉตฺตนิยโต   เหตุ   ธมฺโม     
อนิยตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ สมมฺตฺตนิยโต    
เหตุ    ธมโฺม   สมฺมตฺตนิยตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     สมฺมตฺตนิยโต     เหตุ    ธมโฺม    อนิยตสฺส    เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนิยโต   เหตุ   ธมโฺม     
อนิยตสฺส    เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อนิยโต   
เหตุ    ธมโฺม   มิจฺฉตฺตนิยตสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   อนยิโต   เหตุ   ธมฺโม   สมฺมตฺตนิยตสฺส   เหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
     [๓๓๑]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา   ตีณิ     
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร    ป ฺจ   สหชาเต   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   
สตฺต อวิคเต ตีณิ ฯ                         
     [๓๓๒] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต ฯ   
     [๓๓๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๓๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๓๓๕]    มิจฺฉตฺตนิยต    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มิจฺฉตฺตนิยโต    
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มิจฺฉตฺตนิยต   นเหตุ  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อนิยโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ      
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สมฺมตฺตนิยต    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สมฺมตฺตนิยโต   นเหตุ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สมฺมตฺตนิยต   นเหตุ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อนิยโต       
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    สมฺมตฺตนิยต    นเหตุ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สมฺมตฺตนิยโต   นเหตุ   จ  อนิยโต  นเหตุ  จ  ธมมฺา    
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิยโต   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   มิจฺฉตฺตนิยต  นเหตุ ฺจ   
อนิยต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยโต  นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   สมฺมตฺตนิยต   นเหตุ ฺจ   อนิยต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อนิยโต นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๓๓๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
วิปาเก เอก อวิคเต นว ฯ                    
     [๓๓๗]   อนิยต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  อนิยโต  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ                  
     [๓๓๘]    นเหตุยา    เอก    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา      
ตีณิ โนวิคเต ป ฺจ ฯ                        
     [๓๓๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๓๔๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๓๔๑]    มิจฺฉตฺตนิยโต   นเหตุ   ธมฺโม   อนิยตสฺส   นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   สมฺมตฺตนิยโต   นเหตุ    
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ธมฺโม   อนิยตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ     
อนิยโต   นเหตุ  ธมฺโม  อนิยตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:       อนิยโต       นเหตุ      ธมโฺม      มิจฺฉตฺตนิยตสฺส   
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อนิยโต   นเหตุ   
ธมฺโม     สมมฺตฺตนิยตสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๔๒]   มิจฺฉตฺตนิยโต   นเหตุ  ธมฺโม  มิจฺฉตฺตนิยตสฺส  นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   สมฺมตฺตนิยโต   นเหตุ   
ธมฺโม   สมฺมตฺตนิยตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:     
สมฺมตฺตนิยโต  นเหตุ  ธมโฺม  อนิยตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     อนิยโต    นเหตุ    ธมฺโม    อนิยตสฺส    
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  อนยิโต  นเหตุ  ธมฺโม    
สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๓๔๓]    มิจฺฉตฺตนิยโต   นเหตุ   ธมฺโม   อนิยตสฺส   นเหตุสฺส     
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    สมฺมตฺตนิยโต   นเหตุ   
ธมฺโม   อนิยตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ     
อนิยโต   นเหตุ   ธมโฺม  อนิยตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อนิยโต    นเหตุ    ธมฺโม    มิจฺฉตฺตนิยตสฺส    นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อนิยโต    นเหตุ    ธมโฺม    
สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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     [๓๔๔]   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   อฏ   อนนฺตเร  ป ฺจ     
สมนนฺตเร    ป ฺจ    สหชาเต    นว    อ ฺม ฺเ    ตีณิ   นิสฺสเย    
เตรส อุปนิสฺสเย สตฺต อวิคเต เตรส ฯ         
     [๓๔๕]    นเหตุยา   เตรส   นอารมฺมเณ   เตรส   นอธิปติยา   
เตรส ฯ                                     
     [๓๔๖] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ป ฺจ ฯ    
     [๓๔๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 มจฺิฉตฺตตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                   มคฺคารมฺมณตฺติกเหตุทุก    
     [๓๔๘]   มคฺคารมฺมณ   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคารมฺมโณ  เหตุ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุก   เหตุ  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   มคฺคเหตุโก   เหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
มคฺคาธิปตึ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคาธิปติ  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ      
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   มคฺคารมฺมณ   เหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ  เหตุ ฺจ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคารมฺมโณ   เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:    
ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุก   เหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ   เหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ       
มคฺคเหตุโก เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
     [๓๔๙] เหตุยา สตฺตรส อวิคเต สตฺตรส ฯ    
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     [๓๕๐]   นอธิปติยา   สตฺตรส  นปเุรชาเต  สตฺตรส  นอาเสวเน       
นว นวิปาเก สตฺตรส นวิปฺปยุตฺเต สตฺตรส ฯ    
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๓๕๑]   มคฺคารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม   มคฺคารมฺมณสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   เหตุ     
ธมฺโม    มคฺคเหตุกสฺส    เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   มคฺคาธิปติ   เหตุ   ธมโฺม   มคฺคาธิปติสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ป ฺจ  ฯ  มคฺคารมฺมโณ  เหตุ  จ  มคฺคาธิปติ     
เหตุ   จ   ธมมฺา   มคฺคารมฺมณสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   เหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   เหตุ  จ     
ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๓๕๒]   มคฺคเหตุโก   เหตุ   ธมโฺม   มคฺคารมฺมณสฺส   เหตุสสฺ   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   มคฺคเหตุโก   เหตุ   ธมโฺม   
มคฺคาธิปติสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ     
มคฺคาธิปติ  เหตุ  ธมฺโม  มคฺคาธิปติสฺส  เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     มคฺคเหตุโก    เหตุ    จ    มคฺคาธิปติ   
เหตุ   จ   ธมมฺา   มคฺคารมฺมณสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๓๕๓]   มคฺคารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม   มคฺคารมฺมณสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   เหตุ     
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ธมฺโม    มคฺคเหตุกสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ป ฺจ   ฯ   มคฺคาธิปติ   เหตุ   ธมโฺม  มคฺคาธิปติสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ป ฺจ  ฯ  มคฺคารมฺมโณ  เหตุ  จ  มคฺคาธิปติ    
เหตุ   จ   ธมมฺา   มคฺคารมฺมณสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   เหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   เหตุ  จ     
ธมฺมา   มคฺคารมฺมณสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ป ฺจ ฯ                                     
     [๓๕๔]   มคฺคารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม   มคฺคารมฺมณสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มคฺคาธิปติ   เหตุ    
ธมฺโม   มคฺคาธิปติสฺส   เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   มคฺคารมฺมโณ   เหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   เหตุ   จ   ธมฺมา     
มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
     [๓๕๕]   เหตุยา   สตฺตรส   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  เอกวีส      
อนนฺตเร      นว      สมนนฺตเร     นว     สหชาเต     สตฺตรส    
อ ฺม ฺเ       สตฺตรส       นิสฺสเย      สตฺตรส      อุปนิสฺสเย   
เอกวีส อวิคเต สตฺตรส ฯ                     
     [๓๕๖] นเหตุยา เอกวีส นอารมฺมเณ สตฺตรส ฯ       
     [๓๕๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺตรส ฯ   
     [๓๕๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
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     [๓๕๙]   มคฺคารมฺมณ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคารมฺมโณ  นเหตุ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มคฺคารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
มคฺคาธิปติ    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มคฺคารมฺมณ    
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  มคฺคารมฺมโณ  นเหตุ  จ  มคฺคาธิปติ  นเหตุ  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  มคฺคเหตุก  นเหตุ  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   มคฺคเหตุโก  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  มคฺคเหตุก   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    มคฺคาธิปติ    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:    มคฺคเหตุก    นเหตุ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    มคฺคเหตุโก   
นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ    ฯ    มคฺคาธิปตึ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ    
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    มคฺคาธิปตึ    นเหตุ    ธมฺม     
ปฏิจฺจ    มคฺคารมฺมโณ    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
มคฺคาธิปตึ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   มคฺคเหตุโก   นเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     มคฺคาธิปตึ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
มคฺคารมฺมโณ   นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ     
เหตุปจฺจยา:    มคฺคาธิปตึ    นเหตุ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    มคฺคเหตุโก   
นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:     
ป ฺจ    ฯ    มคฺคารมฺมณ    นเหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ    มคฺคารมฺมโณ    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
มคฺคารมฺมณ     นเหตุ ฺจ    มคฺคาธิปตึ    นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
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มคฺคาธิปติ    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มคฺคารมฺมณ    
นเหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ   นเหตุ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  มคฺคารมฺมโณ  นเหตุ    
จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
มคฺคเหตุก   นเหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคเหตุโก       
นเหตุ       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      มคฺคเหตุก    
นเหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ   นเหตุ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มคฺคเหตุก   นเหตุ ฺจ   มคฺคาธิปตึ   
นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคเหตุโก  นเหตุ  จ  มคฺคาธิปติ  นเหตุ  จ     
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ      
     [๓๖๐]    เหตุยา    สตฺตรส    อารมฺมเณ   สตฺตรส   อวิคเต       
สตฺตรส ฯ                                   
     [๓๖๑]    มคฺคารมฺมณ    นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   มคฺคารมฺมโณ     
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๓๖๒]  นเหตุยา  เอก  นอธิปติยา  สตฺตรส  นปุเรชาเต สตฺตรส     
นปจฺฉาชาเต    สตฺตรส    นอาเสวเน    นว    นวิปาเก    สตฺตรส   
นวิปฺปยุตฺเต สตฺตรส ฯ                      
     [๓๖๓] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา สตฺตรส ฯ   
     [๓๖๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๓๖๕]   มคฺคเหตุโก   นเหตุ   ธมโฺม  มคฺคารมฺมณสฺส  นเหตุสฺส    
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ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มคฺคเหตุโก   นเหตุ   ธมฺโม   
มคฺคาธิปติสฺส     นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
มคฺคเหตุโก     นเหตุ     ธมฺโม    มคฺคารมฺมณสฺส    นเหตุสฺส    จ   
มคฺคาธิปติสฺส    นเหตุสฺส   จ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ  ธมฺโม  มคฺคาธิปติสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มคฺคาธิปติ  นเหตุ  ธมโฺม  มคฺคารมฺมณสฺส    
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มคฺคาธิปติ   นเหตุ    
ธมฺโม   มคฺคารมฺมณสฺส   นเหตุสฺส   จ   มคฺคาธิปติสฺส   นเหตุสฺส   จ   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    มคฺคเหตุโก   
นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ  ธมมฺา  มคฺคารมฺมณสฺส  นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๓๖๖]   มคฺคารมฺมโณ   นเหตุ  ธมฺโม  มคฺคารมฺมณสฺส  นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   นเหตุ    
ธมฺโม   มคฺคเหตุกสฺส   นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
มคฺคเหตุโก    นเหตุ    ธมโฺม    มคฺคารมฺมณสฺส   นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มคฺคเหตุโก   นเหตุ   ธมโฺม  มคฺคาธิปติสฺส   
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ป ฺจ   ฯ  มคฺคาธิปติ   
นเหตุ    ธมโฺม    มคฺคาธิปติสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   ป ฺจ   ฯ   มคฺคารมฺมโณ  นเหตุ  จ  มคฺคาธิปติ  นเหตุ  จ   
ธมฺมา   มคฺคารมฺมณสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
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ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ  ธมฺมา     
มคฺคเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ    
     [๓๖๗]     มคฺคารมฺมโณ     นเหตุ    ธมฺโม    มคฺคารมฺมณสฺส     
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มคฺคารมฺมโณ  นเหตุ     
ธมฺโม   มคฺคาธิปติสฺส   นเหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
มคฺคารมฺมโณ     นเหตุ    ธมฺโม    มคฺคารมฺมณสฺส    นเหตุสฺส    จ   
มคฺคาธิปติสฺส  นเหตุสฺส  จ  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ     
มคฺคาธิปติ  นเหตุ  ธมฺโม  มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย:      มคฺคาธิปติ      นเหตุ      ธมฺโม      มคฺคารมฺมณสฺส   
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   มคฺคาธิปติ   นเหตุ    
ธมฺโม   มคฺคารมฺมณสฺส   นเหตุสฺส   จ   มคฺคาธิปติสฺส   นเหตุสฺส   จ   
ธมฺมสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    มคฺคารมฺมโณ   
นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ  ธมมฺา  มคฺคารมฺมณสฺส  นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ       
     [๓๖๘]     มคฺคารมฺมโณ     นเหตุ    ธมฺโม    มคฺคารมฺมณสฺส     
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  มคฺคเหตุโก     
นเหตุ   ธมฺโม   มคฺคเหตุกสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อุปนิสฺสยปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ป ฺจ    ฯ    มคฺคาธิปติ   นเหตุ   ธมฺโม   มคฺคาธิปติสฺส    
นเหตุสฺส     ธมฺมสฺส     อุปนิสฺสยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ป ฺจ    ฯ     
มคฺคารมฺมโณ   นเหตุ  จ  มคฺคาธิปติ  นเหตุ  จ  ธมมฺา  มคฺคารมฺมณสฺส     
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นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  มคฺคเหตุโก     
นเหตุ   จ   มคฺคาธิปติ   นเหตุ   จ   ธมมฺา  มคฺคเหตุกสฺส  นเหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ    
     [๓๖๙]   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   เอกวีส   อนนฺตเร  นว       
สมนนฺตเร     นว     สหชาเต     สตฺตรส    อ ฺม ฺเ    สตฺตรส       
นิสฺสเย สตฺตรส อุปนิสฺสเย เอกวีส อวิคเต สตฺตรส ฯ   
     [๓๗๐] นเหตุยา เอกวีส นอารมฺมเณ เอกวีส ฯ       
     [๓๗๑] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ      
     [๓๗๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                มคฺคารมฺมณตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________          
                     อุปฺปนฺนตฺติกเหตุทุก    
     [๓๗๓]   อุปฺปนฺโน   เหตุ   ธมโฺม  อุปฺปนฺนสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อุปฺปนฺนา    เหตู   สมฺปยตฺุตกาน   เหตูน     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ      
     [๓๗๔]   อนุปฺปนฺโน   เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อนุปฺปนฺนา    เหตู   เจโตปริยาณสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ              
     [๓๗๕]   อุปฺปนฺโน   เหตุ   ธมโฺม  อุปฺปนฺนสฺส  เหตุสฺส  ธมมฺสฺส      
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อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   ...  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
อ ฺม ฺปจฺจเยน   ปจฺจโย:  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
ปจฺจโย:        วิปากปจฺจเยน       ปจฺจโย:       อินฺทฺรยิปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    มคฺคปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สมฺปยุตฺตปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ ... อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๓๗๖]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
สหชาเต    เอก    อ ฺม ฺเ    เอก   นิสฺสเย   เอก   อุปนิสฺสเย     
เทฺว อวิคเต เอก ฯ                         
     [๓๗๗] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ เทฺว ฯ   
     [๓๗๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ     
     [๓๗๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๓๘๐]   อุปฺปนฺโน  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ฯ    อนุปฺปนฺโน    นเหตุ    ธมโฺม    
อุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อุปฺปาที    
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๘๑]   อุปฺปนฺโน  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส     
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนุปฺปนโฺน   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส     
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อุปฺปาที   นเหตุ    
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ธมฺโม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๓๘๒]   อุปฺปนฺโน  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส     
สหชาตปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ...    อ ฺม ฺปจฺจเยน    ปจฺจโย:      
นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๓๘๓]   อุปฺปนฺโน  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส     
อุปนิสฺสยปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ฯ    อนุปฺปนฺโน    นเหตุ    ธมโฺม     
อุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อุปฺปาที       
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๘๔]    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ   สหชาเต   เอก    
อ ฺม ฺเ เอก นิสฺสเย เอก อุปนิสฺสเย ตีณิ อวิคเต เอก ฯ     
     [๓๘๕] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
     [๓๘๖] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ ฯ    
     [๓๘๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
                 อุปฺปนฺนตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                      อตีตตฺติกเหตุทุก    
     [๓๘๘]    ปจฺจุปฺปนฺโน   เหตุ   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   เหตุสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๓๘๙]   อตีโต   เหตุ   ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 422 

อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ฯ              
     [๓๙๐]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
สหชาเต    เอก    อ ฺม ฺเ    เอก   นิสฺสเย   เอก   อุปนิสฺสเย     
เทฺว   วิปาเก   เอก   อินฺทรฺิเย   เอก   มคฺเค   เอก   สมฺปยุตฺเต     
เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ            
     [๓๙๑] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ เทฺว ฯ   
     [๓๙๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ     
     [๓๙๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
     [๓๙๔]  อตีโต  นเหตุ   ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ฯ    อนาคโต    นเหตุ    ธมฺโม       
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺโน    นเหตุ    ธมฺโม    ปจฺจุปฺปนฺนสฺส    นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
     [๓๙๕]    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ   สหชาเต   เอก    
อ ฺม ฺเ    เอก    นิสสฺเย    เอก   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อาเสวเน    
เอก   กมฺเม   เทฺว   วิปาเก   เอก   อินฺทรฺิเย  เอก  มคฺเค  เอก   
สมฺปยุตฺเต เอก อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ    
     [๓๙๖] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
     [๓๙๗] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ ฯ     
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     [๓๙๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
                  อตีตตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________          
                   อตีตารมฺมณตฺติกเหตุทุก    
     [๓๙๙]   อตีตารมฺมณ   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อตีตารมฺมโณ  เหตุ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาคตารมฺมณ   เหตุ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   อนาคตารมฺมโณ   เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ    
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   เหตุ      
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๔๐๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๔๐๑]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ   
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๐๒]   อตีตารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม   อตีตารมฺมณสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนาคตารมฺมโณ  เหตุ  ธมฺโม    
อนาคตารมฺมณสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ    เหตุ    ธมฺโม    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส    เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๔๐๓]   อตีตารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม   อตีตารมฺมณสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อตีตารมฺมโณ   เหตุ   ธมฺโม    
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อนาคตารมฺมณสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
อตีตารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อนาคตารมฺมโณ   เหตุ   ธมโฺม      
อนาคตารมฺมณสฺส    เหตุสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ    เหตุ   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๔๐๔]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร    ฉ    สมนนฺตเร   ฉ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   ตีณิ    
นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๔๐๕] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๔๐๖] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๔๐๗] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๔๐๘]    อตีตารมฺมณ    นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อตีตารมฺมโณ     
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาคตารมฺมณ  นเหตุ    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนาคตารมฺมโณ  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ           นเหตุ           ธมฺม          ปฏิจฺจ    
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๔๐๙]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   ตีณิ     
อวิคเต ตีณิ ฯ        



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 425 

     [๔๑๐]   นเหตุยา   ตีณิ   นอธิปติยา   ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ     
นปจฺฉาชาเต    ตีณิ    นอาเสวเน    ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   
ตีณิ นฌาเน เอก นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ    
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๑๑]   อตีตารมฺมโณ   นเหตุ  ธมฺโม  อตีตารมฺมณสฺส  นเหตุสฺสฎ     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   อนาคตารมฺมโณ    
นเหตุ   ธมฺโม   อนาคตารมฺมณสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ     นเหตุ     ธมโฺม     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส      นเหตุสฺส      ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๔๑๒] อารมฺมเณ นว อธิปติยา สตฺต อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๔๑๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๔๑๔] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ      
     [๔๑๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                อตีตารมฺมณตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                     อชฺฌตฺตตฺติกเหตุทุก     
     [๔๑๖]   อชฺฌตฺต   เหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  อชฺฌตฺโต  เหตุ  ธมฺโมน     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พหิทฺธา   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  พหิทฺธา    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 426 

เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๔๑๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     [๔๑๘]  นอธิปติยา  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  เทฺว     
นอาเสวเน เทฺว นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๑๙]   อชฺฌตฺโต   เหตุ   ธมโฺม  อชฺฌตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   พหิทฺธา  เหตุ  ธมฺโม  พหิทฺธา  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๔๒๐]   อชฺฌตฺโต   เหตุ   ธมโฺม  อชฺฌตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อชฺฌตฺโต    เหตุ    ธมฺโม   พหิทฺธา   
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   พหิทฺธา   เหตุ     
ธมฺโม    พหิทฺธา    เหตุสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
พหิทฺธา   เหตุ   ธมโฺม  อชฺฌตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๔๒๑]   อชฺฌตฺโต   เหตุ   ธมโฺม  อชฺฌตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  พหิทฺธา  เหตุ  ธมฺโม  พหิทฺธา  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ            
     [๔๒๒]   อชฺฌตฺโต   เหตุ   ธมโฺม  อชฺฌตฺตสฺส  เหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  พหิทฺธา  เหตุ  ธมฺโม  พหิทฺธา  เหตุสฺส    
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
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     [๔๒๓]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ  อธิปติยา  เทฺว    
อนนฺตเร    เทฺว    สมนนตฺเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ     
เทฺว นิสฺสเย เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ    
     [๔๒๔] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
     [๔๒๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ฯ     
     [๔๒๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๔๒๗]   อชฺฌตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พหิทฺธา   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  พหิทฺธา   
นเหตุ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๔๒๘] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     [๔๒๙] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ    
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๓๐]   อชฺฌตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม  อชฺฌตฺตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อชฺฌตฺโต    นเหตุ   ธมฺโม   พหิทฺธา   
นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  พหิทฺธา  นเหตุ     
ธมฺโม  พหิทธฺา  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  พหิทฺธา   
นเหตุ ธมฺโม อชฺฌตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๔๓๑]    อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา   จตฺตาริ   อนนฺตเร     
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เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ      
     [๔๓๒] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
     [๔๓๓] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ ฯ    
     [๔๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 อชฺฌตฺตตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________          
                  อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุก       
     [๔๓๕]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺตารมฺมโณ   
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  พหิทฺธารมฺมณ  เหตุ  ธมฺม�        
ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๔๓๖] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     [๔๓๗]  นอธิปติยา  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว  นปจฺฉาชาเต  เทฺว     
นอาเสวเน เทฺว นวิปาเก เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
      [๔๓๘]    อชฌฺตฺตารมฺมโณ    เหตุ   ธมโฺม   อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส   
เหตุสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  พหิทฺธารมฺมโณ  เหตุ    
ธมฺโม พหิทธฺารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๔๓๙]    อชฺฌตฺตารมฺมโณ    เหตุ    ธมฺโม   อชฌฺตฺตารมฺมณสฺส   
เหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อชฺฌตฺตารมฺมโณ      
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เหตุ   ธมฺโม   พหิทฺธารมฺมณสฺส   เหตุสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   พหิทฺธารมฺมโณ   เหตุ  ธมฺโม  พหิทฺธารมฺมณสฺส  เหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   พหิทฺธารมฺมโณ   เหตุ   ธมฺโม     
อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๔๔๐]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา  ตีณิ   
อนนฺตเร    จตฺตาริ    สมนนฺตเร    จตฺตาริ    อุปนิสสฺเย    จตฺตาริ    
อวิคเต เทฺว ฯ                              
     [๔๔๑] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
     [๔๔๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว ฯ     
     [๔๔๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๔๔๔]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฌฺตฺตารมฺมโณ   
นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  พหิทฺธารมฺมณ  นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๔๔๕] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๔๔๖]    อชฺฌตฺตารมฺมโณ    นเหตุ   ธมโฺม   อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส   
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๔๔๗]   อารมฺมเณ   จตฺตาริ  อธิปติยา  ตีณิ  อนนฺตเร  จตฺตาริ     
อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ          
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     [๔๔๘] นเหตุยา จตฺตาริ นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
     [๔๔๙] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ ฯ    
     [๔๕๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
               อชฌฺตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ       
                       ______________           
                    สนิทสฺสนตฺติกเหตุทุก     
     [๔๕๑]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ         
     [๔๕๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๔๕๓]    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   เหตุ   ธมโฺม   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    
เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
     [๔๕๔]    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   เหตุ   ธมโฺม   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    
เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๔๕๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๔๕๖]   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
นเหตุ      ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      
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นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       
นเหตุ      ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     
นเหตุ      ธมมฺ      ปฏิจฺจ     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุ     จ     
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนสปปฺฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   จ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุ   จ  ธมฺมา    
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   สตฺต   ฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ  ธมฺม       
ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:      
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อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ  นเหตุ  จ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   จ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุ   จ  ธมฺมา    
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    สตฺต    ฯ   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ       
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุ ฺจ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ       
ธมโฺม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุ ฺจ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุ       
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นเหตุ ฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    
นเหตุ ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุ     จ    
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นเหตุ ฺจ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นเหตุ ฺจ    ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   นเหตุ   จ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุ  จ   
ธมฺมา     อุปปฺชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุ ฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ       
จ   อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:     
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นเหตุ ฺจ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นเหตุ ฺจ    ธมฺม       
ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   จ   อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ  จ    
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อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ     
     [๔๕๗]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
     [๔๕๘]   เหตุยา   เอกวีส  อารมฺมเณ  เอก  อธิปติยา  เอกวีส     
อวิคเต เอกวีส ฯ                            
     [๔๕๙] นเหตุยา เอกวีส นอารมฺมเณ เอกวีส ฯ       
     [๔๖๐] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกวีส ฯ   
     [๔๖๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๖๒]   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุ   ธมโฺม   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    
นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๔๖๓]    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว   อนนฺตเร   เอก     
สมนนฺตเร    เอก    สหชาเต   เอกวีส   อุปนิสฺสเย   ตีณิ   อวิคเต   
ป ฺจวีส ฯ                                  
     [๔๖๔] นเหตุยา ป ฺจวีส นอารมฺมเณ เอกวีส ฯ      
     [๔๖๕] อธิปติปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ       
     [๔๖๖] นเหตุปจฺจยา อธิปติยา นว ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 สนิทสฺสนตฺติกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________   
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                     กุสลตฺติกสเหตุกทุก   
     [๔๖๗]   กุสล   สเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  สเหตุโก  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   สเหตุก   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๔๖๘] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
     [๔๖๙]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ   นอาเสวเน   ตีณิ   นกมฺเม   ตีณิ   นวิปาเก   ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต    
ตีณิ ฯ                                     
     [๔๗๐] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
     [๔๗๑] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๔๗๒]   กุสโล   สเหตุโก  ธมโฺม  กุสลสฺส  สเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   สเหตุโก   ธมโฺม   อกุสลสสฺ    
สเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อพฺยากโต  สเหตุโก   
ธมฺโม อพฺยากตสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสสฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ    
     [๔๗๓]   กุสโล   สเหตุโก  ธมโฺม  กุสลสฺส  สเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล   สเหตุโก   ธมฺโม   อกุสลสฺส    
สเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล   สเหตุโก    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 435 

ธมฺโม     อพฺยากตสฺส     สเหตุกสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    อกุสโล   สเหตุโก   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   สเหตุกสฺส    
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อพฺยากโต  สเหตุโก   
ธมฺโม     อพฺยากตสฺส     สเหตุกสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๔๗๔]   กุสโล   สเหตุโก  ธมโฺม  กุสลสฺส  สเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                    
     [๔๗๕]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร    ป ฺจ   สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ    
ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ      
     [๔๗๖] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ สตฺต ฯ     
     [๔๗๗] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๔๗๘] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๔๗๙]   อกุสล   อเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเหตุโก     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   อพฺยากต   อเหตุก   ธมฺม     
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ    
อกุสล   อเหตุก ฺจ   อพฺยากต   อเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต     
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๔๘๐]   อพฺยากต   อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเหตุโก      
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ          
     [๔๘๑]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก    
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๔๘๒]   อพฺยากต   อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเหตุโก     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
     [๔๘๓]   อกุสล   อเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเหตุโก     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อเหตุก  ธมฺม     
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อเหตุโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นอารมฺมณปจฺจยา:  ฯ    
อกุสล   อเหตุก ฺจ   อพฺยากต   อเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต     
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
     [๔๘๔]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา  ตีณิ   
โนวิคเต ตีณิ ฯ                             
     [๔๘๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๔๘๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๘๗]   อกุสโล   อเหตุโก   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อเหตุกสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๔๘๘]  อกุสโล  อเหตุโก  ธมโฺม  อกุสลสฺส  อเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อกุสโล   อเหตุโก   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส    
อเหตุกสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต   
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อเหตุโก   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน็    
ปจฺจโย:     ฯ     อพฺยากโต     อเหตุโก     ธมฺโม     อกุสลสฺส      
อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๔๘๙]  อกุสโล  อเหตุโก  ธมฺโม  อกุสลสฺส  อเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อกุสโล   อเหตุโก   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส    
อเหตุกสฺส    ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต    
อเหตุโก   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    อพฺยากโต    อเหตุโก    ธมโฺม    อกุสลสฺส   อเหตุกสฺส    
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ            
     [๔๙๐]  อกุสโล  อเหตุโก  ธมฺโม  อกุสลสฺส  อเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                 
     [๔๙๑]   เหตุยา   เอก  อารมฺมเณ  จตฺตาริ  อนนฺตเร  จตฺตาริ    
สมนนฺตเร    จตฺตาริ    สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย     
จตฺตาริ อุปนิสฺสเย จตฺตาริ ฯ               
     [๔๙๒]    นเหตุยา    ป ฺจ    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา      
ป ฺจ ฯ                                     
     [๔๙๓] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ     
     [๔๙๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 กสุลตฺติกสเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________    
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                   กุสลตฺติกเหตุสมฺปยุตฺตทุก      
     [๔๙๕]  กุสล  เหตุสมฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล  เหตุสมฺปยุตฺโต       
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล    เหตุสมฺปยุตฺต    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  เหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ       
อพฺยากต    เหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต   เหตุสมฺปยุตฺโต       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๔๙๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๔๙๗] นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ ฯ    
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๔๙๘]   กุสโล  เหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  กุสลสฺส  เหตุสมฺปยุตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อกุสโล   เหตุสมฺปยุตฺโต     
ธมฺโม   อกุสลสฺส  เหตุสมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ     
อพฺยากโต    เหตุสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส   เหตุสมฺปยุตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๔๙๙]   กุสโล  เหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  กุสลสฺส  เหตุสมฺปยุตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ    อกุสโล    
เหตุสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อกุสลสฺส     เหตุสมฺปยุตฺตสฺส    ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากโต  เหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม    
อพฺยากตสฺส    เหตุสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
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ตีณิ ฯ                                     
     [๕๐๐]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร    ป ฺจ   สหชาเต   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   
นว อวิคเต ตีณิ ฯ                           
     [๕๐๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๕๐๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๕๐๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๕๐๔]    อกุสล    เหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต     
เหตุวิปฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   อพฺยากต    
เหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล   เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   อพฺยากต       
เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๕๐๕]    อพฺยากต   เหตุวิปฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต     
เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
     [๕๐๖]    เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   เอก   อธิปติยา   เอก    
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     [๕๐๗]    อพฺยากต   เหตุวิปฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต     
เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
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     [๕๐๘]    อกุสล    เหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต     
เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต    
เหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ  อพฺยากต       
เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ               
     [๕๐๙]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา  ตีณิ   
โนวิคเต ตีณิ ฯ                             
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๕๑๐]  อกุสโล  เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อพฺยากตสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๕๑๑]  อกุสโล  เหตุวิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อกุสโล    เหตุวิปฺปยุตฺโต    
ธมฺโม         อพฺยากตสฺส         เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส         ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต   เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส    เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
อพฺยากโต     เหตุวิปฺปยุตฺโต    ธมโฺม    อกุสลสฺส    เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๕๑๒]  อกุสโล  เหตุวิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส     อนนฺตรปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อกุสโล    เหตุวิปฺปยุตฺโต     
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ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสสฺ    อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ฯ    อพฺยากโต    เหตุวิปฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส     
เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อพฺยากโต   
เหตุวิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส  เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๕๑๓]   เหตุยา   เอก  อารมฺมเณ  จตฺตาริ  อนนฺตเร  จตฺตาริ    
สมนนฺตเร    จตฺตาริ    สหชาเต   ตีณิ   อ ฺม ฺเ   เอก   นิสฺสเย     
จตฺตาริ อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ   
     [๕๑๔] นเหตุยา ป ฺจ นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ   
     [๕๑๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ     
     [๕๑๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ     
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
               กุสลตฺติกเหตุสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ       
                       __________            
                   กุสลตฺติกเหตุสเหตุกทุก    
     [๕๑๗]    กุสล    เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล    
เหตุเจวสเหตุโกจ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล    
เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  เหตุเจวสเหตุโกจ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ      อพฺยากโต     เหตุเจวสเหตุโกจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๕๑๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๕๑๙]    นอธิปติยา    ตีณิ   นปุเรชาเต   ตีณิ   นปจฺฉาชาเต    
ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๕๒๐]  กุสโล  เหตุเจวสเหตุโกจ  ธมฺโม  กุสลสฺส  เหตุสฺสเจว-    
สเหตุกสฺสจ  ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อกสุโล เหตุเจวสเหตุโกจ     
ธมฺโม    อกสุลสฺส    เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ    ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    ฯ   อพฺยากโต   เหตุเจวสเหตุโกจ   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส     
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๕๒๑]     กุสโล     เหตุเจวสเหตุโกจ     ธมโฺม    กุสลสฺส      
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล     
เหตุเจวสเหตุโกจ   ธมฺโม   อกุสลสฺส   เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    เหตุเจวสเหตุโกจ    ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส     เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ฯ    อกุสโล    เหตุเจวสเหตุโกจ    ธมโฺม    อกุสลสฺส     
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ    
อพฺยากโต  เหตุเจวสเหตุโกจ  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๕๒๒]     กุสโล     เหตุเจวสเหตุโกจ     ธมฺโม    กุสลสฺส       
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เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
     [๕๒๓]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร    ป ฺจ    สมนนตฺเร    ป ฺจ   สหชาเต   ตีณิ   อุปนิสฺสเย   
นว อวิคเต ตีณิ ฯ                           
     [๕๒๔] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๕๒๕] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๕๒๖] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๕๒๗]    กุสล    สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล     
สเหตุโกเจวนจเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกสุล    
สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  สเหตุโกเจวนจเหตุ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ อพฺยากโต สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๕๒๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๕๒๙] นอธิปติยา ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ ฯ    
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๕๓๐]     กุสโล     สเหตุโกเจวนจเหตุ    ธมโฺม    กุสลสฺส      
สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ    
อกุสโล   สเหตุโกเจวนจเหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส  สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส    
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ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    อพฺยากโต    
สเหตุโกเจวนจเหตุ    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๕๓๑]   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   ป ฺจ      
สหชาเต ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯG   
     [๕๓๒] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๕๓๓] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ      
     [๕๓๔] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                กสุลตฺติกเหตุสเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                 กสุลตฺติกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก    
     [๕๓๕]   กุสล   เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กสุโล    
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อกุสล    
เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อกุสโล  เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ      
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต  เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ       
ธมฺม        ปฏิจฺจ        อพฺยากโต        เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๕๓๖] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
     [๕๓๗] นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
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     [๕๓๘] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ ฯ     
     [๕๓๙] นอธิปติยา เหตุยา ตีณิ ฯ         
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯk       
     [๕๔๐]    กุสโล    เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ    ธมโฺม   กุสลสฺส   
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ  ธมฺมสสฺ  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ อกุสโล     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ       ธมฺโม      อกุสลสฺส      เหตุสฺสเจว-     
เหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อพฺยากโต    
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๕๔๑]    กุสโล    เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ    ธมโฺม   กุสลสฺส   
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๕๔๒]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร ป ฺจ อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๕๔๓] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๕๔๔] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
     [๕๔๕] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๕๔๖]   กุสล   เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล     
เหตุสมฺปยุตฺโตจนจเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล    
เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อกุสโล เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ      
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต  เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ   
ธมฺม        ปฏิจฺจ        อพฺยากโต       เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๕๔๗] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๕๔๘] นอธิปติยา ตีณิ ฯ                
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
    [๕๔๙]    กุสโล    เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ    ธมฺโม   กุสลสฺส   
เหตุสมฺปยุตฺตสฺสเจวนจเหตุสฺส         ธมฺมสฺส        อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อกุสโล  เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ  ธมฺโม  อกุสลสฺส   
เหตุสมฺปยุตฺตสฺสเจวนจเหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส    
เหตุสมฺปยุตฺตสฺสเจวนจเหตุสฺส    ธมมฺสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย   
ตีณิ ฯ                                     
     [๕๕๐]   อารมฺมเณ   นว   นอธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร  ป ฺจ      
สหชาเต ตีณิ อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๕๕๑] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๕๕๒] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ      
     [๕๕๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ       
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
              กุสลตฺติกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________    
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                   กุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
     [๕๕๔]  กุสล  นเหตุ  สเหตุก  ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล นเหตุ สเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   นเหตุ  สเหตุก  ธมมฺ    
ปฏิจฺจ   อกุสโล   นเหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
อพฺยากต   นเหตุ   สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นเหตุ  สเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๕๕๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๕๕๖] นอธิปติยา ตีณิ ฯ                
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๕๕๗]  กุสโล  นเหตุ สเหตุโก ธมโฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส สเหตุกสฺส     
ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อกุสโล  นเหตุ  สเหตุโก     
ธมฺโม   อกุสลสฺส   นเหตุสฺส   สเหตุกสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต  นเหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส   
นเหตุสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
     [๕๕๘]   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต   อนนฺตเร   สตฺต      
อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ                
     [๕๕๙] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     [๕๖๐] อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว ฯ      
     [๕๖๑] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว ฯ        
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      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๕๖๒]   อพฺยากต   นเหตุ   สเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต     
นเหตุ สเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๕๖๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
     [๕๖๔] นเหตุยา เอก โนวิคเต เอก ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๕๖๕]    อพฺยากโต   นเหตุ   อเหตุโก   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส      
นเหตุสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๕๖๖] อารมฺมเณ เอก อธิปติยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
               กุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    กุสลตฺติกสปฺปจฺจยทุก     
     [๕๖๗]  กุสล  สปฺปจฺจย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  สปฺปจฺจโย  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   สปฺปจฺจย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต       
สปฺปจฺจโย    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กสุล    สปฺปจฺจย    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   สปฺปจฺจโย   จ   อพฺยากโต   สปฺปจฺจโย   จ     
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   อกุสล   สปฺปจฺจย   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อกุสโล   สปฺปจฺจโย   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
อพฺยากต   สปฺปจฺจย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สปฺปจฺจโย   ธมฺโม      
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  กุสล  สปปฺจฺจย ฺจ  อพฺยากต  สปฺปจฺจย ฺจ       
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อพฺยากโต     สปฺปจฺจโย     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล    สปฺปจฺจย ฺจ    อพฺยากต   สปฺปจฺจย ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๕๖๘]   กุสล   สปฺปจฺจย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   สปฺปจฺจโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   สปฺปจฺจย   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   อกุสโล   สปฺปจฺจโย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  อารมฺมณปจฺจยา:  ฯ   
อพฺยากต   สปฺปจฺจย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สปฺปจฺจโย   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                
     [๕๖๙]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     [๕๗๐]   อกุสล   สปปฺจฺจย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกสุโล  สปฺปจฺจโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   สปฺปจฺจย   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต สปฺปจฺจโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๕๗๑]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  นว      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
     [๕๗๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ป ฺจ ฯ     
     [๕๗๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๕๗๔]    กุสโล    สปปฺจฺจโย   ธมโฺม   กุสลสฺส   สปฺปจฺจยสฺส   
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ธมฺมสฺสเหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    อกุสโล    สปฺปจฺจโย     
ธมฺโม    อกสุลสฺส    สปปฺจฺจยสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   สปปฺจฺจโย   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   สปฺปจฺจยสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๕๗๕]    กุสโล    สปปฺจฺจโย   ธมโฺม   กุสลสฺส   สปฺปจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกสุโล  สปฺปจฺจโย     
ธมฺโม     อกสุลสฺส     สปฺปจฺจยสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   อพฺยากโต   สปฺปจฺจโย   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   
สปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
     [๕๗๖]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อนนฺตเร    สตฺต    สมนนตฺเร    สตฺต   สหชาเต   นว   อุปนิสฺสเย     
นว อวิคเต เตรส ฯ                           
     [๕๗๗] นเหตุยา ปณฺณรส นอารมฺมเณ ปณฺณรส ฯ       
     [๕๗๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ฯ     
     [๕๗๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว ฯ     
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 กสุลตฺติกสปฺปจฺจยทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________     
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                     กุสลตฺติกสงฺขตทุก    
     [๕๘๐]   กุสล   สงฺขต   ธมฺม   ปฏจฺิจ  กุสโล  สงฺขโต  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สปฺปจฺจยทุกสทิส ฯ     
                  กสุลตฺติกสงฺขตทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    กุสลตฺติกสนิทสฺสนทุก     
     [๕๘๑]   กุสล   อนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   อนิทสสฺโน   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล   อนิทสฺสน  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อกุสโล   อนิทสสฺโน   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
อพฺยากต   อนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อนิทสฺสโน   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  กุสล  อนทิสฺสน ฺจ  อพฺยากต  อนิทสฺสน ฺจ       
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อพฺยากโต     อนิทสฺสโน     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล    อนิทสฺสน ฺจ    อพฺยากต   อนิทสสฺน ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต อนิทสฺสโน ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๕๘๒]  กุสล  อนิทสสฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อนิทสฺสโน  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   อนิทสสฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อกุสโล   อนิทสฺสโน   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  อารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต   
อนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อนิทสฺสโน   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ    
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อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                           
     [๕๘๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
     [๕๘๔]   อกุสล   อนิทสฺสน   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อกุสโล  อนิทสฺสโน   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   นเหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อนิทสฺสน   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อนิทสสฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๕๘๕]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  นว      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๕๘๖]  กุสโล  อนิทสฺสโน  ธมโฺม  กุสลสฺส  อนิทสฺสนสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อกุสโล  อนิทสฺสโน  ธมฺโม  อกุสลสฺส    
อนิทสฺสนสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อพฺยากโต    
อนิทสฺสโน   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อนิทสฺสนสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๕๘๗]  กุสโล  อนิทสฺสโน  ธมโฺม  กุสลสฺส  อนิทสฺสนสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   อนิทสฺสโน   ธมฺโม   
อกุสลสฺส   อนิทสฺสนสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากโต    อนิทสฺสโน   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อนิทสฺสนสฺส   ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๕๘๘]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อนนฺตเร สตฺต อุปนิสฺสเย นว อวิคเต สตฺตรส ฯ     
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      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 กสุลตฺติกสนิทสฺสนทุก นิฏ ิต ฯ     
                        _________            
                     กุสลตฺติกสปฺปฏิฆทุก     
     [๕๘๙]   อพฺยากต   สปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สปปฺฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๕๙๐] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๕๙๑]   กุสล   อปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อปฺปฏิโฆ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   อปฺปฏฆิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ      
อกุสโล   อปฺปฏิโฆ   ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต    
อปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ   กุสล   อปฺปฏิฆ ฺจ   อพฺยากต   อปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
อกุสล   อปฺปฏิฆ ฺจ   อพฺยากต   อปปฺฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๕๙๒]   กุสล   อปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อปฺปฏิโฆ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   อกุสล   อปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อกุสโล   อปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  อารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต   
อปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
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อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                           
     [๕๙๓]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     [๕๙๔]   อกุสล   อปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล   อปฺปฏโิฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อปฺปฏิฆ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อปฺปฏโิฆ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๕๙๕]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  นว      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๕๙๖]   กุสโล   อปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  กุสลสฺส  อปฺปฏิฆสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อกุสโล  อปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  อกสุลสฺส    
อปฺปฏิฆสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต    
อปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อปฺปฏิฆสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๕๙๗]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อวิคเต เตรส ฯ                              
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 กสุลตฺติกสปฺปฏิฆทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________    
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                      กุสลตฺติกรปูทุก    
     [๕๙๘]   อพฺยากต   รปู   ธมฺม  ปฏจฺิจ  อพฺยากโต  รูป  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๕๙๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๖๐๐]  กสุล  อรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อรูป  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ       
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   อรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  อรูป  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  อรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๖๐๑] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     [๖๐๒] นเหตุยา เทฺว นอธิปติยา ตีณิ ฯ   
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๐๓]  กสุโล  อรูป  ธมฺโม กุสลสฺส อรูปสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย     ฯ     อกุสโล    อรูป    ธมโฺม    อกุสลสฺส    อรูปสฺส     
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต   อรูป   ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส อรูปสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๖๐๔]    กุสโล   อรูป   ธมฺโม   กุสลสฺส   อรูปสสฺ   ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อกุสโล  อรูป  ธมฺโม  อกุสลสฺส    
อรูปสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อพฺยากโต   
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อรูป    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    อรูปสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๖๐๕]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                   กุสลตฺติกรูปทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                     กุสลตฺติกโลกิยทุก    
     [๖๐๖]   กุสล   โลกิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  โลกิโย  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   โลกิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
โลกโิย    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   โลกิย   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   กุสโล  โลกิโย  จ  อพฺยากโต  โลกโิย  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   โลกิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล  โลกิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   โลกิย  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   โลกโิย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ    
กุสล    โลกิย ฺจ    อพฺยากต   โลกิย ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต     
โลกโิย    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   โลกิย ฺจ   
อพฺยากต    โลกิย ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โลกโิย   ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๖๐๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
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     [๖๐๘]   อกุสล   โลกยิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อกุสโล  โลกโิย  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    นเหตุปจฺจยา:    ฯ    อพฺยากต   โลกิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อพฺยากโต โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๖๐๙]    นเหตุยา    เทฺว    นอารมฺมเณ   ป ฺจ   นอธิปติยา      
นว โนวิคเต ป ฺจ ฯ                          
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๑๐]   กสุโล   โลกิโย   ธมฺโม   กสุลสฺส  โลกยิสฺส  ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  โลกิโย  ธมฺโม  อกุสลสฺส     
โลกิยสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต     
โลกโิย    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    โลกยิสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๖๑๑]   กสุโล   โลกิโย   ธมฺโม   กสุลสฺส  โลกยิสฺส  ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   อกุสโล   โลกิโย   ธมฺโม    
อกุสลสฺส   โลกิยสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ    
อพฺยากโต    โลกโิย    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    โลกยิสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๖๑๒]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๖๑๓]   กุสล   โลกุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   โลกุตฺตโร    
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   โลกุตฺตร   ธมมฺ    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต โลกุตฺตโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๖๑๔]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   เทฺว     
อวิคเต เทฺว ฯ                              
     [๖๑๕] นอธิปติยา เทฺว ฯ                
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๑๖]    กุสโล    โลกตฺุตโร   ธมฺโม   กุสลสฺส   โลกุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต  โลกุตฺตโร  ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๖๑๗]   อพฺยากโต  โลกุตฺตโร  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  โลกุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อพฺยากโต   โลกุตฺตโร  ธมฺโม   
กุสลสฺส โลกตฺุตรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๖๑๘]  กสุโล  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  กุสลสฺส  โลกุตฺตรสฺส  ธมฺมสฺส    
อธิปติปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อพฺยากโต    โลกุตฺตโร    ธมฺโม    
อพฺยากตสฺส   โลกุตฺตรสสฺ  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อพฺยากโต   
โลกุตฺตโร    ธมฺโม   กุสลสฺส   โลกุตฺตรสฺส   ธมฺมสสฺ   อธิปติปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๖๑๙]   กสุโล   โลกุตฺตโร   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส  โลกุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อพฺยากโต  โลกุตฺตโร  ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส โลกุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
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     [๖๒๐]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร    เทฺว    สมนนตฺเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ     
เทฺว นิสฺสเย เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  กสุลตฺติกโลกยิทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                  กสุลตฺติกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก      
     [๖๒๑]  กุสล  เกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏิจฺจ กุสโล เกนจิวิ ฺเยฺโย       
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      กุสล     เกนจิวิ ฺเยฺย    
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    เกนจิวิ ฺเยฺโย    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:  กุสล  เกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กสุโล เกนจิวิ ฺเยฺโย     
จ     อพฺยากโต     เกนจิวิ ฺเยฺโย     จ     ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    
เหตุปจฺจยา:    ฯ   อกุสล   เกนจิวิ ฺเยฺย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล    
เกนจิวิ ฺเยฺโย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อพฺยากต   
เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   เกนจิวิ ฺเยฺโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    กุสล   เกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ   อพฺยากต   
เกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    เกนจิวิ ฺเยฺโย    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล   เกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ    
อพฺยากต   เกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  เกนจิวิ ฺเยฺโย       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ           



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 460 

     [๖๒๒]  กุสล  เกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏิจฺจ กุลโล เกนจิวิ ฺเยฺโย       
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   อกุสล   เกนจิวิ ฺเยฺย    
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อกุสโล    เกนจิวิ ฺเยฺโย    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ    อพฺยากต    เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อพฺยากโต เกนจิวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
     [๖๒๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
     [๖๒๔]  อกุสล  เกนจิวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ อกสุโล เกนจิวิ ฺเยฺโย       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ            
     [๖๒๕]   นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   ป ฺจ  นอธิปติยา  นว      
โนวิคเต ป ฺจ ฯ                             
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๒๖]  กุสโล  เกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม  กุสลสฺส เกนจิวิ ฺเยฺยสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  เกนจิวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม     อกสุลสฺส     เกนจิวิ ฺเยฺยสฺส     ธมฺมสสฺ    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากโต     เกนจิวิ ฺเยฺโย    ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส เกนจิวิ ฺเยฺยสฺส ธมฺมสสฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๖๒๗]  กุสโล  เกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม  กุสลสฺส เกนจิวิ ฺเยฺยสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๖๒๘] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
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     [๖๒๙]   กุสล   เกนจินวิ ฺเยฺย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  เกนจิ     
นวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
                   เกนจิวิ ฺเยฺยทุกสทิส ฯ   
               กุสลตฺติกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________           
                     กุสลตฺติกอาสวทุก     
      [๖๓๐]   อกุสล  อาสว  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อกุสโล  อาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
      [๖๓๑]      เหตุยา      เอก     อวิคเต     เอก     ฯ   
สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
      [๖๓๒]  กุสล  โนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  โนอาสโว ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต    
โนอาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   โนอาสว  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   กุสโล   โนอาสโว   จ   อพฺยากโต   โนอาสโว   จ  ธมมฺา       
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อกุสโล    โนอาสโว    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ     
อพฺยากต   โนอาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โนอาสโว   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  กุสล  โนอาสว ฺจ  อพฺยากต  โนอาสว ฺจ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  โนอาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ    
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อกุสล   โนอาสว ฺจ   อพฺยากต   โนอาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต    
โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ 
     [๖๓๓]  กุสล  โนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  โนอาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อกุสโล   โนอาสโว   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  อารมฺมณปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต     
โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โนอาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                           
     [๖๓๔]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     [๖๓๕] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ป ฺจ นอธิปติยา นว ฯ      
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๓๖]  กสุโล  โนอาสโว  ธมโฺม  กุสลสฺส  โนอาสวสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อกุสโล  โนอาสโว  ธมฺโม  อกสุลสฺส   
โนอาสวสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อพฺยากโต   
โนอาสโว   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   โนอาสวสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๖๓๗]  กุสโล  โนอาสโว  ธมโฺม  กุสลสฺส  โนอาสวสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
     [๖๓๘]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อวิคเต เตรส ฯ          
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       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                  กสุลตฺติกอาสวทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     กุสลตฺติกสาสวทุก     
     [๖๓๙]   กุสล   สาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  สาสโว  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อกุสล  สาสว  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล       
สาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อพฺยากต  สาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  สาสโว  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
กุสล    สาสว ฺจ    อพฺยากต   สาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต    
สาสโว    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกสุล   สาสว ฺจ     
อพฺยากต    สาสว ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สาสโว   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๖๔๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
     [๖๔๑] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ป ฺจ นอธิปติยา นว ฯ      
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๖๔๒]   กสุโล   สาสโว   ธมฺโม   กุสลสฺส  สาสวสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  สาสโว  ธมฺโม  อกุสลสฺส   
สาสวสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   
สาสโว    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    สาสวสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ     
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     [๖๔๓] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๖๔๔]   กุสล   อนาสว  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  อนาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต  อนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต    
อนาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๖๔๕] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๔๖]   กุสโล   อนาสโว  ธมโฺม  กุสลสฺส  อนาสวสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อพฺยากโต  อนาสโว  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส     
อนาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๖๔๗]   อพฺยากโต   อนาสโว   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  อนาสวสฺส       
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อพฺยากโต   อนาสโว   ธมฺโม     
กุสลสฺส อนาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๖๔๘]   กุสโล   อนาสโว  ธมโฺม  กุสลสฺส  อนาสวสฺส  ธมฺมสฺส     
อธิปติปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ฯ    อพฺยากโต    อนาสโว    ธมฺโม      
อพฺยากตสฺส   อนาสวสฺส   ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อพฺยากโต     
อนาสโว    ธมฺโม    อกุสลสฺส   อนาสวสฺส   ธมฺมสสฺ   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๖๔๙]  กสุโล  อนาสโว  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  อนาสวสฺส ธมฺมสฺส     
อนนฺตรปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อพฺยากโต    อนาสโว    ธมโฺม       
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อพฺยากตสฺส อนาสวสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๖๕๐]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ  
อนนฺตเร    เทฺว    สมนนตฺเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ     
เทฺว นิสฺสเย เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  กสุลตฺติกสาสวทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                  กสุลตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุก       
     [๖๕๑]  อกุสล  อาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล อาสวสมฺปยุตฺโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๖๕๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
     สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๖๕๓]  กุสล  อาสววิปฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ กุสโล อาสววิปฺปยุตฺโต       
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      กุสล     อาสววิปฺปยุตฺต    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อาสววิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:       
กุสล    อาสววิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล    อาสววิปฺปยุตฺโต       
จ     อพฺยากโต     อาสววิปฺปยุตฺโต     จ     ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   อาสววิปฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต    
อาสววิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ อพฺยากต อาสววิปฺปยุตฺต     
ธมฺม       ปฏจฺิจ       อพฺยากโต      อาสววิปฺปยุตฺโต      ธมฺโม     
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    กุสล   อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   อพฺยากต   
อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อาสววิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   อกุสล   อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   อพฺยากต   
อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อาสววิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๖๕๔]   เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   สตฺต     
อวิคเต สตฺต ฯ                              
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๖๕๕]  กุสโล  อาสววิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  กุสลสฺส อาสววิปฺปยุตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  อาสววิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อพฺยากตสฺส     อาสววิปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:       ฯ       อพฺยากโต      อาสววิปฺปยุตฺโต      ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส อาสววิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๖๕๖]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ป ฺจ      
อวิคเต เตรส ฯ                              
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
               กุสลตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ       
                        _________     
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                   กุสลตฺติกอาสวสาสวทุก   
     [๖๕๗]   อกุสล   อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   
อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๖๕๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
     สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๖๕๙]    กุสล   สาสว ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
สาสโวเจวโนจอาสโว    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อกุสล  สาสว ฺเจวโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ อกุสโล สาสโวเจวโนจอาสโว   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากต    
สาสว ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สาสโวเจวโนจอาสโว     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   กสุล   สาสว ฺเจวโนจอาสว ฺจ    
อพฺยากต         สาสว ฺเจวโนจอาสว ฺจ        ธมมฺ        ปฏิจฺจ    
อพฺยากโต   สาสโวเจวโนจอาสโว   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ    
อกุสล    สาสว ฺเจวโนจอาสว ฺจ    อพฺยากต   สาสว ฺเจวโนจอาสว ฺจ    
ธมฺม      ปฏจฺิจ     อพฺยากโต     สาสโวเจวโนจอาสโว     ธมฺโม      
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๖๖๐]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
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     [๖๖๑]    กุสโล    สาสโวเจวโนจอาสโว    ธมโฺม    กุสลสฺส   
สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ   
อกุสโล  สาสโวเจวโนจอาสโว  ธมฺโม อกุสลสฺส สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส      
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากโต    
สาสโวเจวโนจอาสโว   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   สาสวสฺสเจวโนจอาสวสฺส       
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๖๖๒]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                กสุลตฺติกอาสวสาสวทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                กสุลตฺติกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก     
     [๖๖๓]    อกุสล    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ    
อกุสโล อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๖๖๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
     สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๖๖๕]    อกุสล   อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อกุสโล อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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     [๖๖๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
     สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
             กุสลตฺติกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                กสุลตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก    
     [๖๖๗]   กุสล   อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล     
อาสววิปฺปยุตฺโต  สาสโว  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ อกุสล   
อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อาสววิปฺปยุตฺโต   
สาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต  อาสววิปฺปยุตฺต    
สาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อาสววิปฺปยุตฺโต   สาสโว  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  กุสล  อาสววิปฺปยุตฺต  สาสว ฺจ  อพฺยากต       
อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  อาสววิปฺปยุตฺโต   
สาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อกุสล  อาสววิปฺปยุตฺต    
สาสว ฺจ    อพฺยากต    อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
อพฺยากโต อาสววิปฺปยุตฺโต สาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๖๖๘] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต สตฺต ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๖๖๙]    กุสโล   อาสววิปฺปยุตฺโต   สาสโว   ธมฺโม   กุสลสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   สาสวสฺส   ธมฺมสสฺ  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ     
อกุสโล      อาสววิปฺปยุตฺโต      สาสโว     ธมโฺม     อพฺยากตสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส  
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สาสวสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อพฺยากโต   
อาสววิปฺปยุตฺโต    สาสโว    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส   อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   
สาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
     [๖๗๐]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา  จตฺตาริ     
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๖๗๑]   กุสล   อาสววิปฺปยุตฺต   อนาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล     
อาสววิปฺปยุตฺโต  อนาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต     
อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ อพฺยากโต อาสววิปฺปยุตฺโต อนาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๖๗๒] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๖๗๓]   กุสโล   อาสววิปฺปยุตฺโต   อนาสโว   ธมฺโม   กุสลสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   อนาสวสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ    
อพฺยากโต     อาสววิปฺปยุตฺโต     อนาสโว     ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส อนาสวสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๖๗๔]     อพฺยากโต    อาสววิปฺปยุตฺโต    อนาสโว    ธมโฺม      
อพฺยากตสฺส   อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   อนาสวสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อพฺยากโต   อาสววิปฺปยุตฺโต   อนาสโว   ธมฺโม   กุสลสฺส     
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส อนาสวสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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     [๖๗๕]   กุสโล   อาสววิปฺปยุตฺโต   อนาสโว   ธมฺโม   กุสลสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   อนาสวสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ   
อพฺยากโต     อาสววิปฺปยุตฺโต     อนาสโว     ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส  อนาสวสฺส  ธมฺมสฺส  อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: อพฺยากโต     
อาสววิปฺปยุตฺโต     อนาสโว    ธมโฺม    กุสลสฺส    อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   
อนาสวสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๖๗๖]   กุสโล   อาสววิปฺปยุตฺโต  อนาสโว  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส   อนาสวสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ    
อพฺยากโต     อาสววิปฺปยุตฺโต     อนาสโว     ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    
อาสววิปฺปยุตฺตสฺส อนาสวสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๖๗๗]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร    เทฺว    สมนนตฺเร   เทฺว   สหชาเต   เทฺว   อ ฺม ฺเ     
เทฺว นิสฺสเย เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
             กุสลตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    กุสลตฺติกฉโคจฺฉกทุก   
     [๖๗๘]  อกุสล  ส ฺโชน  ธมฺม ปฏิจฺจ ... อกสุล คนฺถ ... โอฆ     
โยค  นีวรณ  ...  ฯ  กุสล โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล โนปรามาโส    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อาสวโคจฺฉกสทิส   ฯ  ทิฏ ึ  ปฏิจฺจ    
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ทิฏ ิ น อุปฺปชฺชติ ฯ                      
                 กสุลตฺติกฉโคจฺฉฏทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                    กุสลตฺติกสารมฺมณทุก   
     [๖๗๙]   กุสล   สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   สารมฺมโณ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล  สารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อกุสโล   สารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต    
สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๖๘๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๖๘๑]    กุสโล    สารมฺมโณ   ธมฺโม   กุสลสฺส   สารมฺมณสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   สารมฺมโณ   ธมโฺม    
อกุสลสฺส    สารมฺมณสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   
อพฺยากโต    สารมฺมโณ   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   สารมฺมณสฺส   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๖๘๒]    กุสโล    สารมฺมโณ   ธมโฺม   กุสลสฺส   สารมฺมณสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๖๘๓]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อวิคเต ตีณิ ฯ      
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      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๖๘๔]    อพฺยากต    อนารมฺมณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๖๘๕] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
     [๖๘๖] นเหตุยา เอก ฯ                  
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๘๗]     อพฺยากโต     อนารมฺมโณ    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส       
อนารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ... อ ฺม ฺปจฺจเยน   
ปจฺจโย:        นิสฺสยปจฺจเยน       ปจฺจโย:       อาหารปจฺจเยน      
ปจฺจโย:     อินฺทฺริยปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อตฺถิปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                 กสุลตฺติกสารมฺมณทุก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                      กุสลตฺติกจิตฺตทุก   
     [๖๘๘]   กุสโล   จิตฺโต   ธมโฺม   กสุลสฺส   จิตฺตสฺส   ธมฺมสสฺ    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ�                  
     [๖๘๙] อารมฺมเณ นว อธิปติยา สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ    
     [๖๙๐] นเหตุยา นว นอารมฺมเณ นว ฯ       
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๖๙๑]   กสุล   โนจิตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  โนจิตฺโต  ธมฺโม      
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   โนจิตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ      
อกุสโล   โนจิตฺโต   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต    
โนจิตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โนจิตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ   กุสล   โนจิตฺต ฺจ   อพฺยากต   โนจิตฺต ฺจ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โนจิตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
อกุสล   โนจิตฺต ฺจ   อพฺยากต   โนจิตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๖๙๒]   กุสล   โนจิตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  โนจิตฺโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ                
     [๖๙๓]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๙๔]   กุสโล   โนจิตฺโต  ธมฺโม  กุสลสฺส  โนจิตฺตสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๖๙๕]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อวิคเต เตรส ฯ                              
                  กสุลตฺติกจิตฺตทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________   
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                     กุสลตฺติกเจตสิกทุก   
     [๖๙๖]   กุสล   เจตสิก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  เจตสิโก  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   เจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
เจตสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   เจตสิก   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๖๙๗] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๖๙๘]   กุสโล   เจตสิโก  ธมฺโม  กุสลสฺส  เจตสิกสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   เจตสิโก   ธมโฺม   อกุสลสสฺ    
เจตสิกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อพฺยากโต  เจตสิโก   
ธมฺโม อพฺยากตสฺส เจตสิกสฺส ธมฺมสสฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๖๙๙]   กุสโล   เจตสิโก  ธมโฺม  กสุลสฺส  เจตสิกสฺส  ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   เจตสิโก   ธมฺโม    
อกุสลสฺส   เจตสิกสสฺ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ    
อพฺยากโต    เจตสิโก    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส   เจตสิกสฺส   ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๗๐๐]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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     [๗๐๑]   กุสล   อเจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเจตสิโก     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๗๐๒] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เอก อวิคเต ป ฺจ ฯ    
     [๗๐๓] นเหตุยา เอก ฯ                  
     สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
                 กสุลตฺติกเจตสิกทุก นิฏ ิต ฯ    
                        _________            
                กสุลตฺติกจิตฺตสมฺปยุตฺตาทิอฏทุก    
     [๗๐๔]  กุสล  จิตฺตสมฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  กุสล จิตฺตสสฏ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  กุสล  จิตฺตสมุฏาน  ...  กุสล  จิตฺตสหภุ  ...       
กุสล   จิตฺตานุปริวตฺตึ   ...   กุสล   จิตฺตสสฏสมุฏาน   ...  กุสล    
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ     ...    กุสล    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๗๐๕]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   ตีณิ   อวิคเต   ตีณิ   ฯ   
สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ป ฺหาวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
     กุสลตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________   
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                    กุสลตฺติกอชฌฺตฺติกทุก    
     [๗๐๖]    อพฺยากต    อชฺฌตฺติก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต    
อชฺฌตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗๐๗] เหตุยา เอก สหชาเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๗๐๘]    กุสโล    อชฌฺตฺติโก   ธมฺโม   กุสลสฺส   อชฺฌตฺติกสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   กุสโล   อชฺฌตฺติโก   ธมฺโม     
อกุสลสฺส     อชฺฌตฺติกสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
กุสโล    อชฌฺตฺติโก    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    อชฌฺตฺติกสฺส   ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อกสุโล    อชฺฌตฺติโก    ธมฺโม    
อกุสลสฺส     อชฺฌตฺติกสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   อชฌฺตฺติโก   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   อชฺฌตฺติกสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
     [๗๐๙] อารมฺมเณ นว ปุเรชาเต ตีณิ อวิคเต ป ฺจ ฯ    
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๗๑๐]   กุสล   พาหิร   ธมฺม   ปฏจฺิจ  กุสโล  พาหิโร  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๗๑๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
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     [๗๑๒]   กุสโล   พาหิโร   ธมโฺม   กุสลสฺส  พาหิรสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๗๑๓] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 กสุลตฺติกอชฺฌตฺติกทุก นิฏ ิต ฯ    
                        _________            
                     กุสลตฺติกอุปาทาทุก   
     [๗๑๔]    อพฺยากโต   อุปาทา   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อุปาทา      
ธมฺมสฺส   อาหารปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย:     
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย: อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๗๑๕]   กุสล   โนอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  โนอุปาทา   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  โนอุปาทา  ธมฺม    
ปฏิจฺจ   อกุสโล   โนอุปาทา   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
อพฺยากต   โนอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โนอุปาทา  ธมฺโมz    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๗๑๖] เหตุยา นว ฯ                     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๗๑๗]   กุสโล  โนอุปาทา  ธมฺโม  กุสลสฺส  โนอุปาทา  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อกุสโล  โนอุปาทา  ธมฺโม  อกสุลสฺส     
โนอุปาทา   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต    
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โนอุปาทา   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   โนอุปาทา   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๗๑๘]   กุสโล  โนอุปาทา  ธมฺโม  กุสลสฺส  โนอุปาทา  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   โนอุปาทา   ธมฺโม    
อกุสลสฺส   โนอุปาทา   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ     
อพฺยากโต    โนอุปาทา    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   โนอุปาทา   ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๗๑๙]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อวิคเต เอกาทส ฯ                            
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 กสุลตฺติกอุปาทาทุก นิฏ ิต ฯ    
                        _________            
                    กุสลตฺติกอุปาทินฺนทุก    
     [๗๒๐]  อพฺยากต  อุปาทินฺน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อุปาทินฺโน    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๗๒๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๒๒]   กุสล   อนุปาทินฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  อนุปาทินฺโน    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  อนุปาทินฺน  ธมฺม      
ปฏิจฺจ    อกสุโล    อนุปาทินฺโน    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:      



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 480 

ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อนุปาทินฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อนุปาทินฺโน       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๗๒๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๗๒๔]   กุสโล   อนุปาทินฺโน   ธมโฺม   กุสลสฺส   อนุปาทินฺนสฺส    
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   อนุปาทินฺโน    
ธมฺโม    อกสุลสฺส   อนุปาทินฺนสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   อนุปาทินฺโน   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  อนุปาทินฺนสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๗๒๕]   กุสโล   อนุปาทินฺโน   ธมโฺม   กุสลสฺส   อนุปาทินฺนสฺส    
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกสุโล  อนุปาทินฺโน    
ธมฺโม   อกุสลสฺส   อนุปาทินฺนสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   อนุปาทินฺโน   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  อนุปาทินฺนสฺส     
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อพฺยากโต    อนุปาทินฺโน   
ธมฺโม     กุสลสฺส     อนุปาทินฺนสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                             
     [๗๒๖]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อนนฺตเร    ฉ    สหชาเต    นว   นิสฺสเย   นว   อุปนสิฺสเย   นว      
อวิคเต เอกาทส ฯ                            
                 กสุลตฺติกอุปาทินฺนทุก นิฏ ิต ฯ    
                        _________      
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                  กสุลตฺติกอุปาทานโคจฺฉกทุก       
     [๗๒๗]   อกุสล   อุปาทาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  อุปาทาโน     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๗๒๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
                อุปาทานโคจฺฉก วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
              กุสลตฺติกอุปาทานโคจฺฉกทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                     กุสลตฺติกกิเลสทุก    
     [๗๒๙]   อกุสล   กิเลส  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อกุสโล  กิเลโส  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๗๓๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๓๑]  กุสล  โนกิเลส  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  โนกิเลโส  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   โนกิเลส   ธมฺม  ปฏจฺิจ       
อกุสโล   โนกิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต     
โนกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   โนกิเลโส   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๗๓๒]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ       
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      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๗๓๓]  กุสโล  โนกิเลโส  ธมฺโม  กุสลสฺส  โนกิเลสสฺส  ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   โนกิเลโส   ธมโฺม    
อพฺยากตสฺส โนกิเลสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๗๓๔] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                  กสุลตฺติกกิเลสทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    กุสลตฺติกสงฺกิเลสิกทุก   
     [๗๓๕]   กุสล   สงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  สงฺกิเลสิโก    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  สงฺกิเลสิก  ธมฺม      
ปฏิจฺจ   อกุสโล   สงฺกิเลสโิก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากต   สงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  สงฺกิเลสิโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯฟ                  
     [๗๓๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ    
     [๗๓๗]   กุสโล   สงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   กุสลสฺส   สงฺกิเลสิกสฺส    
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   สงฺกิเลสโิก    
ธมฺโม    อกสุลสฺส   สงฺกเิลสิกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   สงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  สงฺกิเลสิกสฺส      
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ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๗๓๘]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๗๓๙]   กุสล   อสงฺกเิลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อสงฺกิเลสิโก    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๔๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๗๔๑]   กุสโล   อสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม  กุสลสฺส  อสงฺกิเลสกิสฺส    
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อพฺยากโต  อสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส อสงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๗๔๒]     อพฺยากโต    อสงฺกิเลสิโก    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส     
อสงฺกิเลสิกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อพฺยากโต     
อสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  กุสลสฺส  อสงฺกิเลสิกสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๗๔๓]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ      
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                กสุลตฺติกสงฺกิเลสิกทุก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________      
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                    กุสลตฺติกสงฺกิลิฏทุก   
     [๗๔๔]   อกุสล   สงฺกลิิฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  สงฺกิลฏิโ       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๗๔๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
     สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๗๔๖]   กุสล   อสงฺกลิฏิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  อสงฺกิลิฏโ       
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   อสงฺกิลฏิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อพฺยากโต    อสงฺกิลิฏโ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กสุล    
อสงฺกิลิฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   อสงฺกิลิฏโ   จ   อพฺยากโต   
อสงฺกิลิฏโ    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต    
อสงฺกิลิฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อสงฺกิลฏิโ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ                         
     [๗๔๗]   กุสล   อสงฺกลิิฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  อสงฺกิลิฏโ       
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ    อพฺยากต   อสงฺกิลฏิ    
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต อสงฺกิลิฏโ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
     [๗๔๘]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ป ฺจ     
อวิคเต ป ฺจ ฯ                              
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา ฯ    
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     [๗๔๙]   กุสโล   อสงฺกิลิฏโ   ธมโฺม   กุสลสฺส   อสงฺกิลิฏสฺส     
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต  อสงฺกิลฏิโ   
ธมฺโม     อพฺยากตสฺส     อสงฺกิลิฏสฺส     ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๗๕๐]   กุสโล   อสงฺกิลิฏโ   ธมโฺม   กุสลสฺส   อสงฺกิลิฏสฺส     
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เทฺว    ฯ    อพฺยากโต     
อสงฺกิลิฏโ  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  อสงฺกิลิฏสฺส  ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน       
ปจฺจโย: เทฺว ฯ                             
     [๗๕๑]    เหตุยา    จตฺตาริ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธิปติยา    
ป ฺจ อนนฺตเร จตฺตาริ อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ      
    ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
                 กสุลตฺติกสงฺกิลิฏทุก นิฏ ิต ฯ   
                        _________            
                  กสุลตฺติกกิเลสสมฺปยุตฺตทุก      
     [๗๕๒]  อกุสล  กิเลสสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล กิเลสสมฺปยุตฺโต       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏทุกสทิส ฯ     
               กุสลตฺติกกิเลสสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________  
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                  กสุลตฺติกกิเลสสงฺกิเลสิกทุก     
     [๗๕๓]   อกุสล   กิเลส ฺเจวสงฺกิเลสิก ฺจ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล     
กิเลโสเจวสงฺกิเลสิโก จ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๗๕๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ       
     [๗๕๕]   กุสล   สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล     
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ     
อกุสล      สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อกุสโล     
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากต   
สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  กสุล  สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส ฺจ   
อพฺยากต        สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส ฺจ       ธมมฺ       ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต  สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ   
อกุสล สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส ฺจ อพฺยากต    
สงฺกิเลสิก ฺเจวโนจกิเลส ฺจ       ธมฺม       ปฏิจฺจ       อพฺยากโต    
สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗๕๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๗๕๗]    กุสโล   สงฺกเิลสิโกเจวโนจกิเลโส   ธมฺโม   กุสลสฺส    
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สงฺกิเลสิกสฺสเจวโนจกิเลสสฺส     ธมมฺสฺส     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   สงฺกิเลสิโกเจวโนจกิเลโส   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส     
สงฺกิเลสิกสฺสเจวโนจกิเลสสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๗๕๘]   เหตุยา   จตฺตาริ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว      
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
              กุสลตฺติกกิเลสสงฺกิเลสิกทุก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________           
                  กสุลตฺติกกิเลสสงฺกิลิฏทุก     
     [๗๕๙]   อกุสล   กิเลส ฺเจวสงฺกิลิฏ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกสุโล    
กิเลโสเจวสงฺกิลิฏโจ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๗๖๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๖๑]   อกุสล   สงฺกลิิฏ ฺเจวโนจกิเลส  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกสุโล    
สงฺกิลิฏโเจวโนจกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗๖๒] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                กสุลตฺติกกิเลสสงฺกิลิฏทุก นิฏ ิต      
                       ______________     
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                กสุลตฺติกกิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก   
     [๗๖๓]    อกุสล    กิเลส ฺเจวกิเลสสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ     
อกุสโล กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๗๖๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๖๕]    อกุสล   กิเลสสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อกุสโล กิเลสสมฺปยุตฺโตเจวโนจกิเลโส ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗๖๖] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
             กุสลตฺติกกิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
               กุสลตฺติกกิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกทุก      
     [๗๖๗]   กุสล   กิเลสวิปฺปยุตฺต  สงฺกิเลสิก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล      
กิเลสวิปฺปยุตฺโต   สงฺกิเลสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  กุสล      
กิเลสวิปฺปยุตฺต   สงฺกิเลสกิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  กิเลสวิปปฺยุตฺโต   
สงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   กิเลสวิปฺปยุตฺต     
สงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   กิเลสวิปฺปยุตฺโต   สงฺกิเลสิโก  จ       
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อพฺยากโต    กิเลสวิปฺปยุตฺโต    สงฺกิเลสิโก   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   กิเลสวิปฺปยุตฺต  สงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ     
อพฺยากโต  กเิลสวิปฺปยุตฺโต  สงฺกิเลสิโก  ธมโฺม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
กุสล     กิเลสวิปฺปยุตฺต    สงฺกิเลสิก ฺจ    อพฺยากต    กิเลสวิปฺปยุตฺต   
สงฺกิเลสิก ฺจ      ธมฺม     ปฏิจฺจ     อพฺยากโต     กิเลสวิปฺปยุตฺโต    
สงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๗๖๘] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๗๖๙]   กุสโล   กิเลสวิปฺปยุตฺโต   สงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  กุสลสฺส   
กิเลสวิปฺปยุตฺตสฺส    สงฺกิเลสิกสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต  กิเลสวิปฺปยุตฺโต  สงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส    
กิเลสวิปฺปยุตฺตสฺส สงฺกิเลสิกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๗๗๐]    เหตุยา    จตฺตาริ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธิปติยา    
จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ                      
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๗๗๑]   กุสล  กิเลสวิปฺปยุตฺต  อสงฺกิเลสิก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล      
กิเลสวิปฺปยุตฺโต   อสงฺกิเลสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
อพฺยากต    กเิลสวิปฺปยุตฺต    อสงฺกิเลสกิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต      
กิเลสวิปฺปยุตฺโต อสงฺกิเลสิโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๗๗๒] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
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     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๗๗๓]   กุสโล   กิเลสวิปฺปยุตฺโต  อสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม  กสุลสฺส   
กิเลสวิปฺปยุตฺตสฺส   อสงฺกเิลสิกสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ   
อพฺยากโต    กิเลสวิปฺปยุตฺโต    อสงฺกิเลสิโก    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส   
กิเลสวิปฺปยุตฺตสฺส อสงฺกิเลสิกสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๗๗๔]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ      
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
           กุสลตฺติกกิเลสวิปฺปยตฺุตสงฺกิเลสิกทุก นิฏ ิต ฯ       
                       __________            
                 กสุลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพทุก       
     [๗๗๕]    อกุสล    ทสสฺเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล     
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗๗๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๗๗]    กุสล    นทสสฺเนนปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล     
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อกุสล     
นทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อกุสโล    นทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต  นทสฺสเนนปหาตพฺพ    
ธมฺม      ปฏจฺิจ      อพฺยากโต      นทสฺสเนนปหาตพฺโพ     ธมโฺม     
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   กุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   อพฺยากต     
นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   
อพฺยากต         นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ         ธมฺม         ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๗๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๗๗๙]     กุสโล     นทสฺสเนนปหาตพฺโพ    ธมฺโม    กุสลสฺส      
นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ     
อกุสโล   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมโฺม   อกุสลสสฺ  นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากโต    
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ     ธมฺโม     อพฺยากตสฺส    นทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๗๘๐]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   ทส       
อนนฺตเร สตฺต อวิคเต เตรส ฯ                 
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
              กุสลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพทุก นิฏ ิต ฯ       
                       ______________     
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                 กสุลตฺติกภาวนายปหาตพฺพทุก   
     [๗๘๑]    อกุสล    ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๗๘๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ       
     [๗๘๓]    กุสล    นภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   กสุโล   
นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗๘๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ ฯ       
           สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
              กุสลตฺติกภาวนายปหาตพฺพทุก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
               กุสลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก    
     [๗๘๕]   อกุสล   ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล    
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๘๖] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๘๗]   กุสล   นทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล    
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๗๘๘] เหตุยา นว ฯ      
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        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
        กุสลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
               กุสลตฺติกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก     
     [๗๘๙]   อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล     
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๗๙๐] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๙๑]   กุสล   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  กสุโล     
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๙๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
          สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
            กุสลตฺติกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ     
                     ___________________         
                     กุสลตฺติกสวิตกฺกทุก     
     [๗๙๓]   กุสล   สวิตกกฺ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  สวิตกฺโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   สวิตกฺก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล       
สวิตกฺโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   สวติกฺก    
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๗๙๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
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       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๗๙๕]   กุสโล   สวิตกฺโก  ธมฺโม  กุสลสฺส  สวิตกฺกสฺส  ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   สวิตกฺโก   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   
สวิตกฺกสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อพฺยากโต   
สวิตกฺโก    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   สวิตกฺกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน^     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๗๙๖]   กุสโล   สวิตกฺโก  ธมฺโม  กุสลสฺส  สวิตกฺกสฺส  ธมมฺสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   สวิตกฺโก   ธมโฺม   
อกุสลสฺส   สวิตกฺกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากโต    สวิตกฺโก    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส   สวิตกฺกสฺส   ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ              
     [๗๙๗]    เหตุยา    ตีณิ   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อวิคเต ตีณิ ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๗๙๘]   กุสล   อวิตกกฺ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  อวิตกฺโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๗๙๙] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต สตฺต ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๐๐]   กุสโล   อวิตกฺโก  ธมฺโม  กุสลสฺส  อวิตกฺกสฺส  ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   อวิตกฺโก   ธมโฺม    
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อพฺยากตสฺส อวิตกฺกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๘๐๑] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                 กสุลตฺติกสวิตกฺกทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                     กุสลตฺติกสวิจารทุก   
     [๘๐๒]   กุสล   สวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  สวิจาโร  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: กุสลสวิตกฺกสทิส ฯ     
                 กสุลตฺติกสวิจารทุก นิฏ ิต ฯ    
                        _________            
                     กุสลตฺติกสปฺปติกทุก    
     [๘๐๓]   กุสล   สปฺปติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  สปฺปติโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   สปฺปติก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล      
สปฺปติโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   สปปฺติก       
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๘๐๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๘๐๕]   กุสโล   สปฺปติโก  ธมโฺม  กุสลสฺส  สปปฺติกสฺส  ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   สปฺปติโก   ธมโฺม   อกุสลสสฺ     
สปฺปติกสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อพฺยากโต      
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สปฺปติโก    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   สปปฺติกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๘๐๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
     [๘๐๗]   กุสล   อปฺปติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อปฺปติโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   อปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อกุสโล   อปฺปติโก   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต   
อปฺปติก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อปฺปติโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ      
เหตุปจฺจยา:    ฯ   กุสล   อปฺปติก ฺจ   อพฺยากต   อปฺปติก ฺจ   ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อปฺปติโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ     
อกุสล   อปฺปติก ฺจ   อพฺยากต   อปปฺติก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต      
อปฺปติโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๘๐๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
         สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ      
     [๘๐๙]   กุสโล   อปฺปติโก  ธมโฺม  กุสลสฺส  อปฺปติกสฺส  ธมมฺสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ                       
     [๘๑๐] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  กสุลตฺติกสปฺปติกทุก นิฏ ิต   
                       __________     
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                   กุสลตฺติกปติสหคตาทิติทุก      
     [๘๑๑]  กสุล  ปติสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  ปติสหคโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   นปติสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
กุสล    สุขสหคต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   กุสล   นสุขสหคต   ธมมฺ    
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   กุสล   อุเปกฺขาสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  กุสล     
นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ          
               กุสลตฺติกปติสหคตาทิติทุก นิฏ ิต ฯ       
                       __________            
                    กุสลตฺติกกามาวจรทุก   
     [๘๑๒]   กุสล   กามาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  กามาวจโร    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   กามาวจร   ธมฺม   ปฏจฺิจ    
อพฺยากโต    กามาวจโร    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล     
กามาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  กามาวจโร  จ  อพฺยากโต กามาวจโร     
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล  กามาวจร  ธมมฺ     
ปฏิจฺจ   อกุสโล   กามาวจโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากต   กามาวจร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  กามาวจโร  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    กุสล    กามาวจร ฺจ    อพฺยากต    
กามาวจร ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ  อพฺยากโต  กามาวจโร  ธมโฺม  อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล   กามาวจร ฺจ   อพฺยากต   กามาวจร ฺจ     
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ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต กามาวจโร ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๘๑๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๘๑๔]   กุสโล   กามาวจโร   ธมโฺม   กุสลสฺส   กามาวจรสฺส       
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   กามาวจโร    
ธมฺโม    อกสุลสฺส   กามาวจรสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   กามาวจโร   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  กามาวจรสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๘๑๕]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๘๑๖]   กุสล   นกามาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  นกามาวจโร    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   นกามาวจร   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ อพฺยากโต นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๘๑๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๘๑๘]   กุสโล   นกามาวจโร   ธมโฺม  กุสลสฺส  นกามาวจรสฺส       
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อพฺยากโต  นกามาวจโร  ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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     [๘๑๙]   กุสโล   นกามาวจโร   ธมโฺม  กุสลสฺส  นกามาวจรสฺส       
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กุสโล   นกามาจโร   ธมฺโม     
อพฺยากตสฺส   นกามาวจรสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ    
อพฺยากโต   นกามาวจโร   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  นกามาวจรสฺส  ธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อพฺยากโต    นกามาวจโร    ธมโฺม       
กุสลสฺส นกามาวจรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๘๒๐]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา  ตีณิ   
อวิคเต เทฺว ฯ                              
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                กสุลตฺติกกามาวจรทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    กุสลตฺติกรูปาวจรทุก   
     [๘๒๑]  กสุล  รูปาวจร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  รปูาวจโร  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   อพฺยากต   รูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อพฺยากโต รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๘๒๒] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
     สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป เอว วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
     [๘๒๓]   กุสล   นรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  นรูปาวจโร     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  นรูปาวจร  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อกุสโล   นรูปาวจโร  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
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อพฺยากต   นรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  นรูปาวจโร  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    กุสล    นรูปาวจร ฺจ    อพฺยากต   
นรูปาวจร ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  นรูปาวจโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล   นรูปาวจร ฺจ   อพฺยากต   นรูปาวจร ฺจ     
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๘๒๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
          สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๒๕]   กุสโล   นรูปาวจโร   ธมโฺม   กุสลสฺส   นรูปาวจรสฺส     
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   นรูปาวจโร   
ธมฺโม    อกสุลสฺส   นรปูาวจรสฺส   ธมฺมสฺส   เหตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   นรปูาวจโร   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  นรูปาวจรสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๘๒๖] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                 กสุลตฺติกรูปาวจรทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                    กุสลตฺติกอรปูาวจรทุก     
     [๘๒๗]   กุสล   อรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  อรูปาวจโร     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อรูปาวจร   ธมฺม    
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ปฏิจฺจ อพฺยากโต อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๘๒๘]   กุสล   นอรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  นอรูปาวจโร     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
                     รูปาวจรทุกสทิส ฯ     
                กสุลตฺติกอรูปาวจรทุก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________          
                    กุสลตฺติกปรยิาปนฺนทุก    
     [๘๒๙]   กุสล   ปริยาปนฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  ปริยาปนฺโน   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  ปริยาปนฺน  ธมฺม       
ปฏิจฺจ   อกุสโล   ปริยาปนฺโน  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
อพฺยากต   ปริยาปนฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ปริยาปนฺโน  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    กุสล    ปริยาปนฺน ฺจ    อพฺยากต     
ปริยาปนฺน ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ปริยาปนฺโน    ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล    ปริยาปนฺน ฺจ    อพฺยากต     
ปริยาปนฺน ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    ปริยาปนฺโน    ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๘๓๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต เทฺว ฯ   
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๓๑]   กุสโล   ปริยาปนฺโน   ธมโฺม   กุสลสฺส   ปริยาปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อกุสโล   ปริยาปนฺโน      
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ธมฺโม    อกสุลสฺส   ปรยิาปนฺนสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:    
ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   ปริยาปนฺโน   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  ปรยิาปนฺนสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๘๓๒]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต เตรส ฯ                              
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๘๓๓]   กุสล   อปรยิาปนฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อปริยาปนฺโน   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อปริยาปนฺน   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อปริยาปนฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๘๓๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๓๕]   กุสโล   อปรยิาปนฺโน   ธมฺโม  กุสลสฺส  อปริยาปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อพฺยากโต   อปริยาปนฺโน   ธมฺโม   
อพฺยากตสฺส อปริยาปนฺนสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๘๓๖]     อพฺยากโต    อปริยาปนฺโน    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส      
อปริยาปนฺนสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อพฺยากโต   
อปริยาปนฺโน  ธมฺโม  กสุลสฺส  อปรยิาปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๘๓๗]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร     เทฺว    อุปนิสสฺเย    จตฺตาริ    อวิคเต    เทฺว    ฯ    
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ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                กสุลตฺติกปริยาปนฺนทุก นิฏ ิต ฯ     
                     _______________          
                    กุสลตฺติกนิยฺยานิกทุก    
     [๘๓๘]   กุสล   นิยฺยานิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   นิยฺยานิโก    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๓๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ    
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
     [๘๔๐]   กุสล   อนิยฺยานิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  อนิยฺยานิโก    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  อนิยฺยานิก  ธมฺม      
ปฏิจฺจ   อกุสโล   อนิยฺยานิโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากต    อนิยฺยานิก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    อนิยฺยานิโก    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๔๑] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 กสุลตฺติกนิยฺยานิกทุก นิฏ ิต ฯ    
                     _______________          
                      กุสลตฺติกนิยตทุก    
     [๘๔๒]   กุสล   นิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   นยิโต  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อกุสล  นยิต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  นิยโต     
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๔๓] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๘๔๔]   กุสล   อนิยต   ธมฺม   ปฏจฺิจ  กุสโล  อนิยโต  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
     [๘๔๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
       สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  กสุลตฺติกนิยตทุก นิฏ ิต ฯ     
                    ___________________         
                     กุสลตฺติกสอุตฺตรทุก     
     [๘๔๖]   กุสล   สอุตฺตร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  สอุตฺตโร  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   สอุตฺตร   ธมฺม   ปฏจฺิจ      
อกุสโล   สอุตฺตโร   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต    
สอุตฺตร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สอุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๘๔๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๔๘]   กุสโล   สอุตฺตโร  ธมฺโม  กุสลสฺส  สอุตฺตรสฺส  ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อกุสโล  สอุตฺตโร  ธมฺโม  อกุสลสฺส    
สอุตฺตรสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต     
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สอุตฺตโร    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   สอุตฺตรสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๘๔๙]    เหตุยา    สตฺต   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว       
อวิคเต เตรส ฯ                              
     [๘๕๐]   กุสล   อนุตฺตร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  อนุตฺตโร  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อพฺยากต   อนุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต อนุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๘๕๑] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ    
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๘๕๒]   กุสโล   อนุตฺตโร  ธมฺโม  กุสลสฺส  อนุตฺตรสฺส  ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  อพฺยากโต  อนุตฺตโร  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส   
อนุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๘๕๓]   อพฺยากโต   อนุตฺตโร   ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  อนุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อพฺยากโต   อนุตฺตโร   ธมฺโม   
กุสลสฺส อนุตฺตรสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๘๕๔]    เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   ตีณิ    
อนนฺตเร เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ                 
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                 กสุลตฺติกสอุตฺตรทุก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________   
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                      กุสลตฺติกสรณทุก     
     [๘๕๕]   อกุสล   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  สรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๘๕๖] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
     สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๘๕๗]   กุสล   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   อรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   อรโณ   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  กุสล  อรณ ฺจ    
อพฺยากต    อรณ ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   อรโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๘๕๘]   กุสล   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   อรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ   อพฺยากต   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
อพฺยากโต อรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
     [๘๕๙] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๖๐]   กุสโล   อรโณ   ธมโฺม   กุสลสฺส   อรณสฺส   ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    อพฺยากโต   อรโณ   ธมโฺม     
อพฺยากตสฺส อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๘๖๑] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ    
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      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  กสุลตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ      
                    ___________________         
                     เวทนาตฺติกสรณทุก     
     [๘๖๒]     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     สรณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   สรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ    
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   สรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต       
สรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
สรณ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๘๖๓] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๖๔]   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  สรโณ  ธมโฺม  สุขายเวทนาย-      
สมฺปยุตฺตสฺส    สรณสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ     
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    สรโณ   ธมฺโม   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
สรณสฺส  ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
สรโณ ธมโฺม อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     
สรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๘๖๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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     [๘๖๖]     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     อรณ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    อรณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๘๖๗] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๘๖๘]   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  อรโณ  ธมฺโม  สุขายเวทนาย-      
สมฺปยุตฺตสฺส    อรณสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   อรโณ   ธมฺโม   อทุกฺขมสุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๘๖๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ตีณิ ฯ    
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                 เวทนาตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ      
                     ___________________         
                     วิปากตฺติกสรณทุก     
     [๘๗๐]   วิปากธมฺมธมฺม   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  วิปากธมฺมธมฺโม   
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๘๗๑] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๘๗๒]   วิปาก   อรณ   ธมฺม   ปฏจฺิจ  วิปาโก  อรโณ  ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   วิปากธมฺมธมฺม   อรณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    วิปากธมฺมธมฺโม    อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  อรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปาก-    
ธมฺมธมฺโม    อรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ    
วิปาก    อรณ ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   อรณ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ     
วิปาโก  อรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  วิปากธมฺมธมฺม    
อรณ ฺจ        เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม        อรณ ฺจ        ธมฺม   
ปฏิจฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๘๗๓] เหตุยา เตรส อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต เตรส ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๗๔]   วิปาโก   อรโณ   ธมโฺม   วิปากสฺส  อรณสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   วิปากธมฺมธมฺโม   อรโณ   ธมฺโม   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส     อรณสฺส     ธมมฺสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:     
ตีณิ ฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อรโณ ธมโฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๘๗๕] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  วิปากตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                    ___________________       
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                    อุปาทินฺนตฺติกสรณทุก     
     [๘๗๖]      อนุปาทินฺนุปาทานิย      สรณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    
อนุปาทินฺนุปาทานิโย สรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๘๗๗] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
     สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๘๗๘]      อุปาทินฺนุปาทานิย      อรณ      ธมมฺ     ปฏิจฺจ    
อุปาทินฺนุปาทานิโย   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
อนุปาทินฺนุปาทานิย   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย  อรโณ       
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
อรณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    อรโณ    ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
     [๘๗๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
      สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ    
     [๘๘๐]   อุปาทินฺนุปาทานิโย   อรโณ  ธมโฺม  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
อรณสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิโย     
อรโณ      ธมโฺม      อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส     อรณสฺส     ธมฺมสสฺ     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   อรโณ   ธมฺโม   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    อรณสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ ฯ        



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 511 

     [๘๘๑] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ฉ อวิคเต เตรส ฯ    
       ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 อุปาทินฺนตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                    ___________________         
                    สงฺกิลิฏตฺติกสรณทุก    
     [๘๘๒]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  สรณ  ธมฺม ปฏจฺิจ สงฺกิลิฏสงฺกเิลสิโก   
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๘๘๓] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๘๘๔]  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก อรณ ธมฺม ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
อรโณ    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
อรณ       ธมมฺ      ปฏิจฺจ      อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก      อรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก      
อรณ ฺจ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก  อรณ ฺจ  ธมฺม ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     
อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๘๘๕] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๘๖]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    อรโณ   ธมฺโม   อสงฺกิลิฏ-   
สงฺกิเลสิกสฺส    อรณสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ     
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสโิก     อรโณ     ธมฺโม    อสงฺกลิิฏอสงฺกิเลสิกสฺส    
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อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ     
     [๘๘๗] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต สตฺต ฯ      
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                 สงฺกิลิฏตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                     ___________________         
                     วิตกฺกตฺติกสรณทุก    
     [๘๘๘]   สวิตกฺกสวิจาร   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
สรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    สวิตกฺกสวิจาร   สรณ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    สรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:   สวิตกฺกสวิจาร   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร    
สรโณ    จ    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    สรโณ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ     
เหตุปจฺจยา:  ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต  สรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
สรโณ     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    สวิตกฺกสวิจาร    
สรณ ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   สรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกกฺสวิจาโร    
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๘๘๙] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ       
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๘๙๐]   สวิตกฺกสวิจาร   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สตฺต  ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต     
อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 513 

เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ    ฯ    อวิตกฺกอวิจาร    อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อวิตกฺกอวิจาโร อรโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๘๙๑] เหตุยา สตฺตตฺตึส อวิคเต สตฺตตฺตึส ฯ     
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  วิตกฺกตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________          
                      ปติตฺติกสรณทุก     
     [๘๙๒]   ปติสหคต   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   สรโณ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สุขสหคต   สรณ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   สุขสหคโต   สรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อุเปกฺขาสหคต   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุเปกฺขาสหคโต  สรโณ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   ปติสหคต   สรณ ฺจ   สุขสหคต  สรณ ฺจ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   สรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ ฯ                                     
     [๘๙๓] เหตุยา ทส อวิคเต ทส ฯ           
     สหชาตวาโรป สมฺปยตฺุตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ     
     [๘๙๔]    ปติสหคโต    สรโณ   ธมโฺม   ปติสหคตสฺส   สรณสฺส     
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ   ฯ   สุขสหคโต   สรโณ    
ธมฺโม    สุขสหคตสฺส    สรณสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   อุเปกฺขาสหคโต   สรโณ   ธมโฺม  อุเปกฺขาสหคตสฺส  สรณสฺส    
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ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เอก   ฯ   ปติสหคโต  สรโณ  จ    
สุขสหคโต    สรโณ    จ    ธมฺมา   ปติสหคตสฺส   สรณสฺส   ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ                 
     [๘๙๕] เหตุยา ทส อารมฺมเณ โสฬส อวิคเต ทส ฯ     
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๘๙๖]   ปติสหคต   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   อรโณ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๙๗] เหตุยา ทส อวิคเต ทส ฯ           
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป ตตฺตกาว ป ฺหา ฯ     
                   ปติตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                     ___________________         
                     ทสฺสนตฺติกสรณทุก     
     [๘๙๘]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  สรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
สรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   ภาวนายปหาตพฺพ   
สรณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     ภาวนายปหาตพฺโพ     สรโณ    ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๘๙๙] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๙๐๐]    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      อรโณ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      
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เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๙๐๑] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                  ทสฺสนตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                     ___________________         
               ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกสรณทุก     
    [๙๐๒]    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  สรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... เนวทสฺสเนนนภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุก  สรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
            ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                   ____________________        
                    อาจยคามิตฺติกสรณทุก   
     [๙๐๓]   อาจยคามึ   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาจยคามี  สรโณ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๙๐๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
            สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๙๐๕]   อาจยคามึ   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาจยคามี  อรโณ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อปจยคามึ   อรณ  ธมมฺ     
ปฏิจฺจ   อปจยคามี   อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
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เนวาจยคามินาปจยคามึ   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
อรโณ    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อาจยคามึ   อรณ ฺจ   
เนวาจยคามินาปจยคามึ   อรณ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวาจยคามินาปจยคามี   
อรโณ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ    อปจยคามึ    
อรณ ฺจ      เนวาจยคามินาปจยคามึ     อรณ ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    
เนวาจยคามินาปจยคามี อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๙๐๖]    เหตุยา    นว    อารมฺมเณ   ตีณิ   อธิปติยา   นว      
อวิคเต นว ฯ                                
    สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏจฺิจวารสทิสา ฯ   
     [๙๐๗]    อาจยคามี   อรโณ   ธมโฺม   อาจยคามิสฺส   อรณสสฺ       
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อปจยคามี  อรโณ  ธมฺโม   
อปจยคามิสฺส   อรณสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ     
เนวาจยคามินาปจยคามี    อรโณ    ธมโฺม   เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส      
อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๙๐๘]    อาจยคามี   อรโณ   ธมโฺม   อาจยคามิสฺส   อรณสสฺ       
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๙๐๙]    เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   สตฺต   อธิปติยา   ทส      
อนนฺตเร ฉ อวิคเต เตรส ฯ                    
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                อาจยคามิตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                   ____________________      
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                     เสกฺขตฺติกสรณทุก     
     [๙๑๐]  เนวเสกฺขานาเสกฺข สรณ ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข     
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ        
     [๙๑๑] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
         สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๙๑๒]   เสกฺข   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เสกฺโข  อรโณ  ธมฺโม   
อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เสกฺข  อรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
อรโณ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     เสกขฺ     อรณ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เสกฺโข   อรโณ   จ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  อรโณ  จ     
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อเสกฺข   อรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อเสกฺโข  อรโณ  ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ เนวเสกฺขานาเสกฺข     
อรณ       ธมมฺ       ปฏิจฺจ      เนวเสกฺขานาเสกฺโข      อรโณ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๙๑๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
       สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ   
     [๙๑๔]   เสกฺโข   อรโณ   ธมโฺม   เสกฺขสฺส  อรณสฺส  ธมฺมสสฺ     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อเสกฺโข  อรโณ  ธมฺโม  อเสกฺขสฺส   
อรณสฺส  ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข     
อรโณ      ธมโฺม     เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส     อรณสฺส     ธมฺมสสฺ      
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เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๙๑๕]    เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ   ป ฺจ   อธิปติยา   นว      
อนนฺตเร อฏ อวิคเต เตรส ฯ                 
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                  เสกฺขตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                     _______________          
                     ปริตฺตตฺติกสรณทุก    
     [๙๑๖]   ปริตฺต   สรณ   ธมมฺ   ปฏจฺิจ  ปริตฺโต  สรโณ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๙๑๗] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
          สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๙๑๘]   ปริตฺต   อรณ   ธมฺม   ปฏจฺิจ  ปริตฺโต  อรโณ  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มหคฺคต   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
มหคฺคโต   อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อปฺปมาณ   
อรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อปฺปมาโณ    อรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    ปริตฺต    อรณ ฺจ    มหคฺคต    อรณ ฺจ    
ธมฺม    ปฏิจฺจ    ปริตฺโต   อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ    ฯ    ปริตฺต    อรณ ฺจ    อปฺปมาณ   อรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ     
ปริตฺโต อรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๙๑๙] เหตุยา เตรส อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต เตรส ฯ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 519 

       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                  ปริตฺตตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                     ___________________         
                   ปริตฺตารมฺมณตฺติกสรณทุก   
     [๙๒๐]    ปริตฺตารมฺมณ   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ   
สรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   มหคฺคตารมฺมณ   สรณ    
ธมฺม     ปฏิจฺจ     มหคฺคตารมฺมโณ     สรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๙๒๑] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๙๒๒]    ปริตฺตารมฺมณ   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ   
อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   มหคฺคตารมฺมณ   อรณ    
ธมฺม     ปฏิจฺจ     มหคฺคตารมฺมโณ     อรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:     ฯ     อปฺปมาณารมฺมณ     อรณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ     
อปฺปมาณารมฺมโณ อรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๙๒๓] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
               ปรตฺิตารมฺมณตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 520 

                      หีนตฺติกสรณทุก      
     [๙๒๔]    หีน   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   หีโน   สรโณ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๙๒๕] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
     [๙๒๖]   มชฺฌิม   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  มชฺฌโิม  อรโณ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   ปณีต   อรณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ปณีโต    
อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มชฺฌิม  อรณ ฺจ     
ปณีต   อรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มชฺฌโิม   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๙๒๗] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ       
       สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                   หีนตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ      
                    ___________________         
                     มิจฺฉตฺตตฺติกสรณทุก     
     [๙๒๘]   มิจฺฉตฺตนิยต   สรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มิจฺฉตฺตนิยโต  สรโณ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อนิยโต สรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๙๒๙] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
     สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
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     [๙๓๐]   สมฺมตฺตนิยต   อรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สมมฺตฺตนิยโต  อรโณ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สมฺมตฺตนิยต   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
อนิยโต    อรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สมฺมตฺตนิยต   
อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สมมฺตฺตนิยโต   อรโณ   จ  อนิยโต  อรโณ  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต   อรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อนิยโต   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สมฺมตฺตนิยต   
อรณ ฺจ   อนิยต   อรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยโต   อรโณ   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๙๓๑] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
         สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 มจฺิฉตฺตตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ   
                    ___________________        
                   มคฺคารมฺมณตฺติกสรณทุก     
     [๙๓๒]    มคฺคารมฺมณ    อรณ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   มคฺคารมฺมโณ     
อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  มคฺคเหตุก  อรณ     
ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคเหตุโก   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:     
ตีณิ   ฯ   มคฺคาธิปตึ   อรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคาธิปติ  อรโณ  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ป ฺจ     ฯ    มคฺคารมฺมณ    อรณ ฺจ    
มคฺคาธิปตึ    อรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคารมฺมโณ   อรโณ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุก   อรณ ฺจ   มคฺคาธิปตึ    
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อรณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    มคฺคเหตุโก   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
     [๙๓๓] เหตุยา สตฺตรส อวิคเต สตฺตรส ฯ   
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๙๓๔]   มคฺคารมฺมโณ   อรโณ   ธมฺโม  มคฺคารมฺมณสฺส  อรณสฺส     
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุโก   อรโณ   
ธมฺโม    มคฺคเหตุกสฺส    อรณสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
ตีณิ   ฯ   มคฺคาธิปติ   อรโณ   ธมฺโม  มคฺคาธิปติสฺส  อรณสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ                 
     [๙๓๕] เหตุยา สตฺตรส อารมฺมเณ นว อวิคเต สตฺตรส ฯ       
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                มคฺคารมฺมณตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                    ___________________         
                     อุปฺปนฺนตฺติกสรณทุก     
     [๙๓๖]    อุปฺปนฺโน    สรโณ    ธมโฺม    อุปฺปนนฺสฺส   สรณสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๙๓๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เอก ฯ    
     [๙๓๘]    อุปฺปนฺโน    อรโณ    ธมโฺม    อุปฺปนนฺสฺส   อรณสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 523 

     [๙๓๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต เอก ฯ    
                 อุปฺปนฺนตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________          
                      อตีตตฺติกสรณทุก     
     [๙๔๐]   ปจฺจุปฺปนฺโน   สรโณ   ธมฺโม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   สรณสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๙๔๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เอก ฯ    
     [๙๔๒]   ปจฺจุปฺปนฺโน   อรโณ   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   อรณสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๙๔๓] เหตุยา เอก อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต เอก ฯ    
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  อตีตตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ      
                      ______________          
                   อตีตารมฺมณตฺติกสรณทุก     
     [๙๔๔]    อตีตารมฺมณ    สรณ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อตีตารมฺมโณ     
สรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาคตารมฺมณ   สรณ     
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนาคตารมฺมโณ     สรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:     ฯ     ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     สรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ สรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๙๔๕] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ        



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 524 

     สหชาตวาโรป ป ฺหาวาโรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
     [๙๔๖]    อตีตารมฺมณ    อรณ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อตีตารมฺมโณ     
อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาคตารมฺมณ   อรณ     
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนาคตารมฺมโณ     อรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา:     ฯ     ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     อรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ อรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๙๔๗] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๙๔๘]   อตีตารมฺมโณ   อรโณ   ธมฺโม  อตีตารมฺมณสฺส  อรณสฺส     
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    อนาคตารมฺมโณ   อรโณ      
ธมฺโม     อนาคตารมฺมณสฺส     อรณสฺส     ธมฺมสสฺ     เหตุปจฺจเยน           
ปจฺจโย:   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   อรโณ  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส     
อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๙๔๙]   อตีตารมฺมโณ   อรโณ   ธมฺโม  อตีตารมฺมณสฺส  อรณสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๙๕๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                อตีตารมฺมณตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ     
                  ________________________    
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                     อชฺฌตฺตตฺติกสรณทุก   
     [๙๕๑]    อชฺฌตฺต    สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อชฌฺตฺโต   สรโณ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พหิทฺธา   สรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ    
พหิทฺธา สรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๙๕๒] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๙๕๓]    อชฺฌตฺต    อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อชฌฺตฺโต   อรโณ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พหิทฺธา   อรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ    
พหิทฺธา อรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๙๕๔] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                 อชฺฌตฺตตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                   ________________________       
                  อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกสรณทุก   
     [๙๕๕]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อชฌฺตฺตารมฺมโณ   
สรโณ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    พหิทฺธารมฺมณ    
สรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    พหิทฺธารมฺมโณ   สรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ      
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     [๙๕๖] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๙๕๗]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อชฌฺตฺตารมฺมโณ   
อรโณ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    พหิทฺธารมฺมณ    
อรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    พหิทฺธารมฺมโณ   อรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๙๕๘] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
               อชฌฺตฺตารมฺมณตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ   
                    ___________________        
                    สนิทสฺสนตฺติกสรณทุก   
     [๙๕๙]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
     [๙๖๐]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
     [๙๖๑] เหตุยา เอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ   
        สหชาตวาโรป สมฺปยุตฺตวาโรป ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ       
     [๙๖๒]   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   อรโณ   ธมฺโม   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส     
อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ        
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     [๙๖๓] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ป ฺจวีส ฯ      
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                                   สนทิสฺสนตฺติกสรณทุก นิฏ ิต ฯ    
                                   อนุโลมติกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ     
                                    ________________________        
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                                หนา ๕๒๘  วางไมมีขอมูล 
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                                      อภิธมฺมปฏเก ปฏาน   
                                    อนุโลมติกตฺติกปฏาน ๑      
                                      ___________________         
           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ    
                    กุสลตฺติกเวทนาตฺติก   
     [๑]    กุสล    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อกุสล     
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
ธมฺม        ปฏิจฺจ        อพฺยากโต        สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๒] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๓]     กสุโล    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    กุสลสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  อกุสโล    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อกสุลสฺส   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส       เหตุปจฺจเยน       ปจฺจโย:       ฯ      อพฺยากโต      
#๑ อิโต ปร เขมจาริตฺเถเรน ธมฺมติโลกาจริเยน ปมวาเร โสธิต ฯ        
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สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส  สขุายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๔]     กสุโล    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    กุสลสฺส    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๕] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว ฯ         
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๖]   อกสุล   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล     
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๗]   อกสุล   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล     
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   
อพฺยากต     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต     
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ     
     [๘] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
         สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ    
     [๙]    อกสุโล    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๑๐]    อกุสโล   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อกุสลสฺส   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ    
อพฺยากโต       ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       ธมฺโม      อกุสลสฺส   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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     [๑๑] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว ฯ      
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๑๒]   กสุล  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ     
อกุสล     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อกสุโล    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ     
อพฺยากต    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๑๓] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ     
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๑๔]   กสุโล   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  กสุลสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ   
อกุสโล      อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อกุสลสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ   
อพฺยากโต     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม    อพฺยากตสฺส     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ       
     [๑๕]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร สตฺต อุปนิสฺสเย นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                 กสุลตฺติกเวทนาตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                   ________________________    
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                     กุสลตฺติกวิปากตฺติก     
     [๑๖]   อพฺยากต   วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  วิปาโก     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๗] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ     
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๑๘]   กสุล   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  วิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   วิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
วิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๙] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ     
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๒๐]    กสุโล    วิปากธมฺมธมฺโม   กุสลสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   อกุสโล   วิปากธมฺมธมฺโม   อกุสลสฺส   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
     [๒๑]    กสุโล    วิปากธมฺมธมฺโม   กุสลสฺส   วิปากธมฺมธมฺมสฺส     
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    วิปากธมฺมธมฺโม    อกสุลสฺส   
วิปากธมฺมธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ฯ    อกุสโล    
วิปากธมฺมธมฺโม     อกุสลสฺส     วิปากธมฺมธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    
ปจฺจโย:    อกุสโล    วิปากธมฺมธมฺโม    กุสลสฺส    วิปากธมฺมธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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     [๒๒]   เหตุยา   เทฺว   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธปิติยา   ตีณิ   
อนนฺตเร เทฺว สหชาเต เทฺว อุปนิสฺสเย จตฺตาริ อวิคเต เทฺว ฯ     
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๒๓]   อพฺยากต   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๒๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เอก อวิคเต เอก ฯ     
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
                 กสุลตฺติกวิปากตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                   ________________________       
                    กุสลตฺติกอุปาทินฺนตฺติก       
     [๒๕]   อพฺยากต   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต     
อุปาทินฺนปุาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๒๖] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๒๗]    กุสล    อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   กุสโล     
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อกุสล       
อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    อกุสโล    อนุปาทินฺนุปาทานิโย       
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากต    
อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อนุปาทินฺนุปาทานิโย       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 534 

     [๒๘] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ            
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๒๙]     กุสโล     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    กุสลสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  อกุสโล    
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อกุสลสฺส   อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสสฺ       
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต   อนุปาทินฺนุปาทานิโย    
ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๓๐]     กสุโล     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    กุสลสฺส   
อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ     
อกุสโล   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อกุสลสสฺ  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    อพฺยากโต    
อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     อพฺยากตสฺส    อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ      
     [๓๑] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เอกาทส ฯ     
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๓๒]    กสุล    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล     
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อพฺยากต    
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ         
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     [๓๓] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ       
                กสุลตฺติกอุปาทินฺนตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                  ________________________       
                    กุสลตฺติกสงฺกิลิฏตฺติก      
     [๓๔]    อกุสล    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   
สงฺกิลิฏสงฺกเิลสิโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๓๕] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๓๖]    กสุล    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต     
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๓๗] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๓๘]    กสุล    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๓๙] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                กสุลตฺติกสงฺกิลิฏตฺติก นฏิ ิต ฯ       
                  ________________________   
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                     กุสลตฺติกวิตกฺกตฺติก    
     [๔๐]  กุสล  สวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล สวิตกฺกสวิจาโร    
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล    สวิตกฺกสวิจาร     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  สวิตกฺกสวิจาโร  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
อพฺยากต       สวิตกฺกสวิจาร      ธมฺม      ปฏิจฺจ      อพฺยากโต    
สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๔๑] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ     
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๔๒]  กสุโล  สวิตกกฺสวิจาโร  ธมฺโม  กุสลสฺส  สวิตกฺกสวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  อกุสโล  สวิตกฺกสวิจาโร  ธมฺโม     
อกุสลสฺส    สวิตกฺกสวิจารสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ    
อพฺยากโต    สวิตกฺกสวิจาโร   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   สวิตกฺกสวิจารสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๔๓] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต ตีณิ ฯ    
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๔๔]    กสุล    อวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ    กุสโล   
อวิตกฺกวิจารมตฺโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต     
อวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
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     [๔๕]      เหตุยา      เทฺว      อวิคเต      เทฺว     ฯ   
สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๔๖]  กุสล  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล อวิตกฺกอวิจาโร    
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากต    
อวิตกฺกอวิจาร    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อวิตกฺกอวิจาโร   ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๔๗] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ     
        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 กสุลตฺติกวิตกฺกตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                     _______________          
                      กุสลตฺติกปติตฺติก     
     [๔๘]   กสุล  ปติสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  ปติสหคโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล  ปติสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล       
ปติสหคโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  ปติสหคต    
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๔๙] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ     
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๕๐]   กสุโล  ปติสหคโต  ธมฺโม  กุสลสฺส  ปติสหคตสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   ปติสหคโต   ธมฺโม  อกุสลสฺส   
ปติสหคตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ   อพฺยากโต    
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ปติสหคโต   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ปติสหคตสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๕๑]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   สตฺต     
อนนฺตเร ป ฺจ อวิคเต ตีณิ ฯ                 
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
     [๕๒]   กุสล  สุขสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  สขุสหคโต  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล  สขุสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
สุขสหคโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  สุขสหคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๕๓] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ     
        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๕๔]  กสุล  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล อุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล    อุเปกฺขาสหคต   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  อุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
อพฺยากต       อุเปกฺขาสหคต      ธมฺม      ปฏิจฺจ      อพฺยากโต     
อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๕๕] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ        
        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  กสุลตฺติกปติตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________    
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                     กุสลตฺติกทสฺสนตฺติก     
     [๕๖]    อกุสล    ทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล     
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๕๗] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ        
          สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๕๘]    อกุสล    ภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   อกุสโล   
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๕๙]  กุสล  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล     
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๖๐] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                 กสุลตฺติกทสฺสนตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                    ___________________        
               กุสลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก     
     [๖๑]   อกสุล   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล    
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๖๒]   อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล     
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๖๓]   กสุล   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
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กุสโล     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๖๔] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต สตฺต ฯ     
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
           กุสลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                    ___________________        
                   กุสลตฺติกอาจยคามิตฺติก    
     [๖๕]  กุสล  อาจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อาจยคามี  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อกุสล  อาจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกสุโล    
อาจยคามี ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๖๖] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๖๗]   กสุล   อปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   อปจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
        ปฏิจฺจวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๖๘]    อพฺยากต    เนวาจยคามินาปจยคามึ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
อพฺยากโต เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๖๙] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ        
           สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
                กสุลตฺติกอาจยคามิตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                   ________________________   
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                     กุสลตฺติกเสกฺขตฺติก     
     [๗๐]   กสุล   เสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  เสกฺโข  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๗๑] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๗๒]   อพฺยากต   อเสกฺข   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเสกฺโข     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๗๓] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ        
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๗๔]    กสุล    เนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมฺม   ปฏจฺิจ   กุสโล     
เนวเสกฺขานาเสกฺโข   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อกุสล     
เนวเสกฺขานาเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  เนวเสกฺขานาเสกฺโข  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   เนวเสกฺขานาเสกฺข     
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   เนวเสกฺขานาเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
     [๗๕] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ            
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๗๖]     กุสโล     เนวเสกฺขานาเสกฺโข    ธมโฺม    กุสลสฺส      
เนวเสกฺขานาเสกฺขสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
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     [๗๗] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 กสุลตฺติกเสกฺขตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                    ___________________         
                     กุสลตฺติกปรตฺิตตฺติก    
     [๗๘]   กสุล   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  ปริตฺโต  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต       
ปริตฺโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   ปริตฺต   ธมฺม       
ปฏิจฺจ   กุสโล  ปริตฺโต  จ  อพฺยากโต  ปริตฺโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ    
เหตุปจฺจยา:  ฯ  อกุสล  ปริตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ปริตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   ปริตฺต   ธมฺม  ปฏจฺิจ      
อพฺยากโต    ปริตฺโต    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   กุสล   
ปริตฺต ฺจ   อพฺยากต   ปรตฺิต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ปริตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   ปริตฺต ฺจ   อพฺยากต    
ปริตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ปริตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๗๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ      
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๘๐]   กสุโล   ปริตฺโต   ธมโฺม   กสุลสฺส   ปริตฺตสฺส  ธมฺมสสฺ    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  ปริตฺโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส     
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ปริตฺตสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโตช   
ปริตฺโต    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    ปริตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๘๑]   กสุโล   ปริตฺโต   ธมโฺม   กสุลสฺส   ปริตฺตสฺส  ธมฺมสสฺ    
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
     [๘๒] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๘๓]   กสุล   มหคฺคต   ธมฺม  ปฏจฺิจ  กุสโล  มหคฺคโต  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อพฺยากต   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อพฺยากโต มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๘๔] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ     
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๘๕]    กสุล   อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   อปฺปมาโณ     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   อปฺปมาณ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๘๖] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                 กสุลตฺติกปริตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                   ________________________    
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                  กสุลตฺติกปริตฺตารมฺมณตฺติก      
     [๘๗]   กสุล  ปริตฺตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ปริตฺตารมฺมโณ    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   ปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อกุสโล   ปริตฺตารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ     
อพฺยากต    ปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ปริตฺตารมฺมโณ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๘] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ        
        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๘๙]     กสุล     มหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล     
มหคฺคตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกสุล    
มหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อกสุโล   มหคฺคตารมฺมโณ   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   มหคฺคตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๙๐] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ        
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๙๑]     กสุล    อปฺปมาณารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล     
อปฺปมาณารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต    
อปฺปมาณารมฺมณ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    อปฺปมาณารมฺมโณ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
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     [๙๒] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ        
      สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
               กุสลตฺติกปริตฺตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                    ___________________         
                      กุสลตฺติกหีนตฺติก   
     [๙๓]   อกุสล   หีน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   หีโน   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๙๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๙๕]   กุสล   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  มชฺฌิโม  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   มชฺฌมิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต       
มชฺฌิโม    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   มชฺฌิม   ธมฺม       
ปฏิจฺจ    กุสโล    มชฌฺิโม    จ   อพฺยากโต   มชฺฌโิม   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อพฺยากต   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ       
อพฺยากโต    มชฺฌิโม    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   กุสล   
มชฺฌิม ฺจ   อพฺยากต   มชฺฌิม ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   มชฺฌิโม   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๙๖]   กสุล   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  มชฺฌิโม  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   มชฌฺิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต มชฺฌิโม ธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ    
     [๙๗] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ    
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      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๙๘]   กสุโล   มชฺฌโิม   ธมฺโม   กสุลสฺส   มชฌฺิมสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   อพฺยากโต   มชฌฺิโม   ธมโฺม   
อพฺยากตสฺส มชฺฌิมสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
     [๙๙]   กุสโล   มชฺฌโิม   ธมฺโม   กสุลสฺส   มชฌฺิมสฺส  ธมฺมสฺส    
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   กุสโล   มชฺฌโิม   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   
มชฺฌิมสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต   
มชฺฌิโม   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   มชฺฌมิสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     อพฺยากโต     มชฺฌิโม    ธมฺโม    กุสลสฺส    มชฺฌิมสฺส     
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ           
     [๑๐๐] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ   
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๐๑]   กสุล   ปณีต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   ปณีโต  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อพฺยากต  ปณีต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
ปณีโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๑๐๒] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
          สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ       
                   ________________________   
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                    กุสลตฺติกมิจฺฉตฺตตฺติก   
     [๑๐๓]  อกุสล  มิจฺฉตฺตนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  มิจฺฉตฺตนิยโต       
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๐๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๑๐๕]   กุสล   สมฺมตฺตนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  สมฺมตฺตนิยโต    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๐๖] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๑๐๗]   กุสล   อนิยต   ธมฺม   ปฏจฺิจ  กุสโล  อนิยโต  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   อนิยต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต   
อนิยโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   อนิยต   ธมฺม    
ปฏิจฺจ   กุสโล  อนิยโต  จ  อพฺยากโต  อนิยโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล  อนิยโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อนิยต  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๑๐๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๑๐๙]   กสุโล   อนิยโต   ธมโฺม   กสุลสฺส  อนิยตสฺส  ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  อนิยโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส      
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อนิยตสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต     
อนิยโต    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส    อนิยตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๑๐] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 กสุลตฺติกมิจฺฉตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                   ________________________       
                   กุสลตฺติกมคฺคารมฺมณตฺติก       
     [๑๑๑]   กสุล   มคฺคารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  มคฺคารมฺมโณ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   มคฺคารมฺมณ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๑๒] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๑๑๓]   กุสล   มคฺคเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  มคฺคเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๑๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๑๑๕]   กุสล   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล  มคฺคาธิปติ     
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อพฺยากต   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม    
ปฏิจฺจ อพฺยากโต มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๑๑๖] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
               กุสลตฺติกมคฺคารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                   ________________________    
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                    กุสลตฺติกอุปฺปนฺนตฺติก   
     [๑๑๗]   กุสโล   อุปฺปนฺโน  ธมโฺม  กุสลสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ                 
                 กสุลตฺติกอุปฺปนฺนตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                    ___________________         
                     กุสลตฺติกอตีตตฺติก   
    [๑๑๘]    กุสโล   ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   กุสลสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ         
                  กสุลตฺติกอตีตตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                   กุสลตฺติกอตีตารมฺมณตฺติก       
     [๑๑๙]   กุสล   อตีตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อตีตารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   อตีตารมฺมณ   ธมมฺ    
ปฏิจฺจ   อกุสโล   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
อพฺยากต    อตีตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อตีตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๑๒๐] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๑๒๑]   กุสโล   อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม  กุสลสฺส  อตีตารมฺมณสฺส    
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ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล  อตีตารมฺมโณ  ธมฺโม   
อกุสลสฺส    อตีตารมฺมณสฺส    ธมฺมสสฺ    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ     
อพฺยากโต     อตีตารมฺมโณ    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    อตีตารมฺมณสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๑๒๒] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต ตีณิ ฯ   
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๒๓]     กุสล    อนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   
อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๑๒๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๑๒๕]      กุสโล     อนาคตารมฺมโณ     ธมโฺม     กุสลสฺส       
 อนาคตารมฺมณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ      
     [๑๒๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๒๗]    กุสล    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๑๒๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ    
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๑๒๙]     กุสโล     ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ     ธมฺโม    กุสลสฺส   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อกุสโล   
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ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ      ธมฺโม      อกสุลสฺส      ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส    
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อพฺยากโต  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ    
ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๓๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ตีณิ ฯ    
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
               กุสลตฺติกอตีตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                    กุสลตฺติกอชฌฺตฺตตฺติก    
     [๑๓๑]   กุสล   อชฺฌตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  อชฺฌตฺโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   อชฌฺตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ      
อกุสโล    อชฺฌตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อพฺยากต    อชฺฌตฺต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อชฺฌตฺโต   ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๑๓๒] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ           
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
                    เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๓๓]   กุสโล   อชฺฌตฺโต  ธมฺโม  กุสลสฺส  อชฌฺตฺตสฺส  ธมมฺสฺส    
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  อกุสโล  อชฺฌตฺโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส    
อชฺฌตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต     
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อชฺฌตฺโต    ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อชฌฺตฺตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๓๔] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๑๓๕]   กุสล   พหิทธฺา   ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  พหิทฺธา  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   พหิทฺธา   ธมฺม   ปฏจฺิจ       
อกุสโล   พหิทฺธา   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต    
พหิทฺธา    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   พหิทฺธา   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
     [๑๓๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ           
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๑๓๗]   กุสโล   พหิทฺธา   ธมฺโม   กุสลสฺส   พหิทฺธา  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  อกุสโล  พหิทฺธา  ธมฺโม  อกุสลสฺส    
พหิทฺธา    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากโต     
พหิทฺธา    ธมฺโม    อพฺยากตสฺส    พหิทฺธา    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๑๓๘] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
      ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 กสุลตฺติกอชฺฌตฺตตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________    
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                  กสุลตฺติกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก     
     [๑๓๙]     กุสล    อชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล    
อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๑๔๐] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
     [๑๔๑]     กุสล     พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล    
พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๑๔๒] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ       
              กุสลตฺติกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                      ______________           
                    กุสลตฺติกสนิทสฺสนตฺติก   
     [๑๔๓]   อพฺยากต   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๔๔] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
        สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๑๔๕]  กุสล  อนิทสสฺนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     กุสล     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    
ธมฺม       ปฏจฺิจ      อพฺยากโต      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กุสล    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ      
กุสโล    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ    อพฺยากโต   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   จ      
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ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อกุสล   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    อกุสโล    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อนทิสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๑๔๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ     
   สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ      
                กสุลตฺติกสนิทสฺสนตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                    เวทนาตฺติกกุสลตฺติก   
     [๑๔๗]     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     กุสล     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    กุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อทุกฺขมสุขาย-       
เวทนายสมฺปยุตฺโต กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๑๔๘] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ       
      สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ       
     [๑๔๙]   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  กุสโล  ธมฺโม  สุขายเวทนาย-     
สมฺปยุตฺตสฺส    กุสลสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฯ    
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   กุสโล   ธมโฺม   อทุกฺขมสุขายเวทนาย-    
สมฺปยุตฺตสฺส กุสลสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
     [๑๕๐] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
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     [๑๕๑]     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   อกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      
อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
อกุสล        ธมฺม       ปฏิจฺจ       อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๑๕๒] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๑๕๓]    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       อพฺยากต       ธมฺม       ปฏจฺิจ     
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      อพฺยากโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๑๕๔] เหตุยา เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ       
                 เวทนาตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________          
                     วิปากตฺติกกุสลตฺติก     
     [๑๕๕]   วิปากธมฺมธมฺม   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  วิปากธมฺมธมฺโม     
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๑๕๖] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ       
     [๑๕๗]   วิปากธมฺมธมฺม   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปากธมฺมธมฺโม      
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อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๑๕๘] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ      
     [๑๕๙]   วิปาก   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  วิปาโก  อพฺยากโต     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อพฺยากโต    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   วิปาก   อพฺยากต ฺจ     
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     อพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    วิปาโก   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ(      
     [๑๖๐] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                 วิปากตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                    อุปาทินฺนตฺติกกุสลตฺติก       
     [๑๖๑]      อนุปาทินฺนุปาทานิย      กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ      
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๖๒]      อนุปาทินฺนุปาทานิย     อกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ     
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๖๓]     อุปาทินฺนุปาทานิย     อพฺยากต     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
อุปาทินฺนุปาทานิโย   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
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อนุปาทินฺนุปาทานิย    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย      
อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เอก ฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
อพฺยากต         ธมฺม         ปฏิจฺจ        อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๑๖๔] เหตุยา นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                อุปาทินฺนตฺติกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ   
                      ______________           
                    สงฺกิลิฏตฺติกกุสลตฺติก      
     [๑๖๕]  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     
กุสโล    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก       
กุสล       ธมฺม      ปฏิจฺจ      อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก      กุสโล    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ      
     [๑๖๖]  สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  อกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
     [๑๖๗]  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏ-     
สงฺกิเลสิโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ     
                สงฺกิลิฏตฺติกกสุลตฺติก นิฏ ิต ฯ       
                      ______________     
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                     วิตกฺกตฺติกกุสลตฺติก    
     [๑๖๘]   สวิตกฺกสวิจาร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร     
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต   
กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ       
เหตุปจฺจยา:    จตฺตาริ    ฯ   อวิตกฺกอวิจาร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
อวิตกฺกอวิจาโร กุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๑๖๙] เหตุยา เอกาทส ฯ                 
     [๑๗๐]   สวิตกฺกสวิจาร   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร     
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺกสวิจาโร   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๑๗๑] เหตุยา ป ฺจ ฯ                   
     [๑๗๒]   สวิตกฺกสวิจาร  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺตตฺตึส ฯ     
                 วิตกฺกตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                      ปติตฺติกกุสลตฺติก     
     [๑๗๓]   ปติสหคต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต   กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สุขสหคต   กุสล   ธมฺม    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 559 

ปฏิจฺจ   สุขสหคโต   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
อุเปกฺขาสหคต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุเปกฺขาสหคโต  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ทส ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๑๗๔]   ปติสหคต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปติสหคโต  อกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สุขสหคต   อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   สุขสหคโต   อกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
อุเปกฺขาสหคต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุเปกฺขาสหคโต  อกุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ทส ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๑๗๕]  ปติสหคต  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปติสหคโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  สุขสหคต  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   สุขสหคโต  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
อุเปกฺขาสหคต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุเปกฺขาสหคโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ทส ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                  ปติตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
                     ทสฺสนตฺติกกุสลตฺติก     
     [๑๗๖]    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      กุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ                         
     [๑๗๗]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ     
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อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   ภาวนายปหาตพฺพ     
อกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    ภาวนายปหาตพฺโพ    อกสุโล    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๑๗๘]   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     อพฺยากโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ               
                 ทสฺสนตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________           
               ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกกุสลตฺติก     
     [๑๗๙]     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    กุสล    ธมฺม    
ปฏิจฺจ      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     กุสโล     ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๑๘๐]     ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก     อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   อกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ    
ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ฉ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ       
     [๑๘๑]    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   อพฺยากต   ธมฺม    
ปฏิจฺจ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    อพฺยากโต    ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ    
           ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ   
                       __________   
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                   อาจยคามิตฺติกกุสลตฺติก    
     [๑๘๒]   อาจยคามึ   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาจยคามี  กุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อปจยคามึ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ    
อปจยคามี กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ       
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๘๓]   อาจยคามึ   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาจยคามี  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
     [๑๘๔]    เนวาจยคามินาปจยคามึ    อพฺยากต    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
เนวาจยคามินาปจยคามี อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา:     
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
                อาจยคามิตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                     เสกฺขตฺติกกุสลตฺติก     
     [๑๘๕]   เสกฺข   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เสกฺโข  กสุโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เนวเสกฺขานาเสกฺข  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ      
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๘๖] เนวเสกฺขานาเสกฺข อกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺโข    
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
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     [๑๘๗]  เสกฺข  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เสกฺโข อพฺยากโต ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 เสกฺขตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________          
                     ปริตฺตตฺติกกุสลตฺติก    
     [๑๘๘]   ปริตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  ปริตฺโต  กุสโล  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   มหคฺคต   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มหคฺคโต   
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อปฺปมาณ  กุสล  ธมฺม    
ปฏิจฺจ อปฺปมาโณ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
    [๑๘๙]   ปริตฺต   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปริตฺโต  อกุสโล  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๑๙๐]   ปริตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปริตฺโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มหคฺคต  อพฺยากต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   มหคฺคโต   อพฺยากโต  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ     
อปฺปมาณ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปฺปมาโณ   อพฺยากโต   ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เตรส ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                 ปริตฺตตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________    
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                  ปริตฺตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก      
     [๑๙๑]    ปริตฺตารมฺมณ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ     
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   มหคฺคตารมฺมณ   กุสล     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  มหคฺคตารมฺมโณ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ    
อปฺปมาณารมฺมณ      กุสล      ธมฺม     ปฏิจฺจ     อปฺปมาณารมฺมโณ    
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๙๒]   ปริตฺตารมฺมณ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ     
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  มหคฺคตารมฺมณ  อกุสล     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  มหคฺคตารมฺมโณ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ                  
     [๑๙๓]   ปริตฺตารมฺมณ   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปริตฺตารมฺมโณ     
อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   มหคฺคตารมฺมณ    
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    มหคฺคตารมฺมโณ    อพฺยากโต    ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อปฺปมาณารมฺมณ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อปฺปมาณารมฺมโณ    อพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ     
ตีณิ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ                  
               ปรตฺิตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________      
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                      หีนตฺติกกุสลตฺติก   
     [๑๙๔]   มชฺฌิม   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  มชฺฌโิม  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   ปณีต   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปณีโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ   
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๙๕]   หีน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   หีโน   อกสุโล  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๑๙๖]   มชฺฌิม   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  มชฌฺิโม  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   ปณีต   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
ปณีโต อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ป ฺจ ฯ       
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                  หีนตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                    มิจฺฉตฺตตฺติกกุสลตฺติก   
     [๑๙๗]   สมฺมตฺตนิยต   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สมมฺตฺตนิยโต  กุสโล    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิยโต กุสโล ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ    
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๙๘]    มิจฺฉตฺตนิยต    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มิจฺฉตฺตนิยโต    
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อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนิยต  อกุสล  ธมฺม    
ปฏิจฺจ อนิยโต อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ    
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๙๙]   อนิยต   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนิยโต  อพฺยากโต     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                 มจฺิฉตฺตตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________          
                   มคฺคารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก       
     [๒๐๐]   มคฺคารมฺมณ   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคารมฺมโณ  กสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มคฺคเหตุก   กุสล  ธมมฺ       
ปฏิจฺจ   มคฺคเหตุโก   กุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ    
มคฺคาธิปตึ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  มคฺคาธิปติ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ สตฺตรส ฯ                     
     [๒๐๑]   มคฺคารมฺมณ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคารมฺมโณ    
อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   มคฺคาธิปตึ     
อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มคฺคาธิปติ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ ป ฺจ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
               มคฺคารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________   
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                    อุปฺปนฺนตฺติกกุสลตฺติก   
     [๒๐๒]   อุปฺปนฺโน   กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปนฺนสสฺ  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ      
     [๒๐๓]  อุปฺปนฺโน  อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปนฺนสสฺ  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส     
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ      
     [๒๐๔]   อุปฺปนฺโน   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปฺปนฺนสฺส  อพฺยากตสฺส    
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ      
                 อุปฺปนฺนตฺติกกุสลตฺติก นฏิ ิต ฯ   
                       __________            
                     อตีตตฺติกกุสลตฺติก   
     [๒๐๕]   ปจฺจุปฺปนฺโน   กุสโล   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   กุสลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ     
     [๒๐๖]   ปจฺจุปฺปนฺโน   อกุสโล   ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  อกสุลสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ      
     [๒๐๗]  ปจฺจุปฺปนฺโน  อพฺยากโต  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส อพฺยากตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ      
                  อตีตตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________  
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                   อตีตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก       
     [๒๐๘]   อตีตารมฺมณ   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อตีตารมฺมโณ  กสุโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาคตารมฺมณ   กุสล   ธมฺม     
ปฏิจฺจ   อนาคตารมฺมโณ   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ    
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   กุสโล     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๒๐๙]    อตีตารมฺมณ    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อตีตารมฺมโณ    
อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อนาคตารมฺมณ  อกุสล๓     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนาคตารมฺมโณ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     อกสุล     ธมฺม     ปฏิจฺจ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ      
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ       
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๒๑๐]   อตีตารมฺมณ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อตีตารมฺมโณ    
อพฺยากโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาคตารมฺมณ     
อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนาคตารมฺมโณ    อพฺยากโต    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   อพฺยากต   ธมฺม       
ปฏิจฺจ      ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ     อพฺยากโต     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
               อตีตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________     
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                    อชฺฌตฺตตฺติกกุสลตฺติก    
     [๒๑๑]   อชฺฌตฺต   กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺโต  กุสโล  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  พหิทฺธา  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  พหิทฺธา กุสโล      
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
     [๒๑๒]   อชฺฌตฺต   อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อชฌฺตฺโต   อกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   พหิทฺธา   อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
พหิทฺธา อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ       
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๒๑๓]   อชฺฌตฺต   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  พหิทฺธา  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
พหิทฺธา อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ     
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                 อชฺฌตฺตติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                  อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก     
     [๒๑๔]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อชฌฺตฺตารมฺมโณ     
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ       
     [๒๑๕]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฌฺตฺตารมฺมโณ     
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ    
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
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     [๒๑๖]   อชฺฌตฺตารมฺมณ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อชฺฌตฺตารมฺมโณ     
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ       
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
              อชฌฺตฺตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ      
                      ______________          
                    สนิทสฺสนตฺติกกุสลตฺติก   
     [๒๑๗]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   กุสล  ธมมฺ  ปฏจฺิจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ   
     [๒๑๘]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ       
     [๒๑๙]  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    
อพฺยากต      ธมฺม      ปฏจฺิจ      สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     อพฺยากโต    
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   อพฺยากต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    อนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ     
ธมฺมา     อุปปฺชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     จตฺตาริ    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  อพฺยากโต จ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อพฺยากโต     จ     ธมฺมา     อุปฺปชชฺนฺติ     เหตุปจฺจยา    ป ฺจ:      
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อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     อพฺยากต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อพฺยากโต   จ   อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:     ฉ    อนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ     
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ   อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ     
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:     
สตฺต   ฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       
อพฺยากโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     สตฺต     ฯ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      อพฺยากต ฺจ      อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     อพฺยากต ฺจ    
ธมฺม    ปฏิจฺจ    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ                         
        [๒๒๐] เหตุยา เอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ   
            สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ       
                  สนิทสฺสนตฺติกกุสลตฺติก นิฏ ิต ฯ    
                  อนุโลมติกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                          __________    
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                              อภิธมมฺปฏเก ปฏาน   
                              อนุโลมทุกทุกปฏาน    
                                   ______________ 
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ    
                                เหตุทุกสเหตุกทุก     
     [๑]   เหตุ   สเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ    สเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
สเหตุโก    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   สเหตุก   ธมมฺ     
ปฏิจฺจ   เหตุ   สเหตุโก   จ  นเหตุ  สเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   สเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นเหตุ  สเหตุโก    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ   
สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   สเหตุก   ธมฺม     
ปฏิจฺจ   เหตุ   สเหตุโก   จ  นเหตุ  สเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    เหตุ    สเหตุก ฺจ   นเหตุ   สเหตุก ฺจ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ    เหตุ    สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   
สเหตุก ฺจ   นเหตุ   สเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สเหตุโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ    สเหตุก ฺจ    นเหตุ   สเหตุก ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   สเหตุโก   จ   นเหตุ   สเหตุโก   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
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     [๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ    
     [๓]  เหตุ  สเหตุก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ    
นอธิปติปจฺจยา: ฯ                           
     [๔]   นอธิปติยา   นว   นปุเรชาเต   นว   นปจฺฉาชาเต  นว   
นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ                          
     [๕] เหตุปจฺจยา นอธิปติยา นว ฯ         
     [๖] นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว ฯ         
        สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป สสฏวารมฺป      
        สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ     
     [๗]  เหตุ สเหตุโก ธมฺโม เหตุสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน    
ปจฺจโย:     เหตุ     สเหตุโก     ธมโฺม    นเหตุสฺส    สเหตุกสฺส    
ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   สเหตุโก   ธมฺโม  เหตุสฺส     
สเหตุกสฺส    จ   นเหตุสฺส   สเหตุกสฺส   จ   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน     
ปจฺจโย: ฯ                                  
     [๘]   เหตุ   สเหตุโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   สเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม  นเหตุสฺส สเหตุกสฺส     
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เหตุ    สเหตุโก   ธมฺโม    
เหตุสฺส  สเหตุกสฺส  จ  นเหตุสฺส  สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    นเหตุ    สเหตุโก   ธมฺโม   นเหตุสฺส   สเหตุกสฺส    
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นเหตุ   สเหตุโก   ธมโฺม     
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เหตุสฺส    สเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นเหตุ     
สเหตุโก   ธมฺโม   เหตุสฺส   สเหตุกสฺส   จ  นเหตุสฺส  สเหตุกสฺส  จ     
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  เหตุ  สเหตุโก  จ  นเหตุ    
สเหตุโก   จ   ธมฺมา   เหตุสฺส  สเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน     
ปจฺจโย:   เหตุ   สเหตุโก  จ  นเหตุ  สเหตุโก  จ  ธมฺมา  นเหตุสฺส    
สเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  เหตุ  สเหตุโก  จ   
นเหตุ  สเหตุโก  จ  ธมฺมา  เหตุสฺส  สเหตุกสฺส  จ นเหตุสฺส สเหตุกสฺส    
จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ         
     [๙]    เหตุยา    ตีณิ    อารมฺมเณ    นว   อุปนิสฺสเย   นว     
อวิคเต นว ฯ                                
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๑๐]   เหตุ   อเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อเหตุโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ    
อเหตุโก    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   เหตุ   อเหตุก ฺจ    
นเหตุ   อเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อเหตุโก  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๑๑] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก อวิคเต ตีณิ ฯ     
     สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
     [๑๒]   เหตุ   อเหตุโก   ธมฺโม  นเหตุสฺส  อเหตุกสฺส  ธมมฺสสฺ   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ     
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     [๑๓]   เหตุ   อเหตุโก   ธมฺโม   เหตุสฺส  อเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เหตุ    อเหตุโก   ธมฺโม   นเหตุสฺส    
อเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ  นเหตุ  อเหตุโก   
ธมฺโม   นเหตุสฺส   อเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:     
นเหตุ     อเหตุโก     ธมฺโม     เหตุสฺส     อเหตุกสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                   
     [๑๔] เหตุยา เอก อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ    
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                  เหตุทุกสเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                   เหตุทุกเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
     [๑๕]   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  เหตุสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏจฺิจ      
นเหตุ  เหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา: เหตุ เหตุสมฺปยุตฺต     
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นเหตุ   เหตุสมฺปยุตฺโต    
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   เหตุสมฺปยุตฺต    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   เหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:       
ตีณิ     ฯ     เหตุ     เหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    นเหตุ    เหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:       
ตีณิ ฯ       
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     [๑๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
     [๑๗]   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  เหตุสฺส  เหตุสมฺปยุตฺตสฺส     
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ5        
     [๑๘] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ        
     ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
     [๑๙]   เหตุ  เหตุวิปฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  เหตุวิปฺปยุตฺโต      
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   เหตุวิปฺปยุตฺต   ธมมฺ       
ปฏิจฺจ   นเหตุ   เหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
เหตุ    เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ    นเหตุ    เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ     
นเหตุ เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๒๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก อวิคเต ตีณิ ฯ     
                สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป      
                ปฏิจฺจวารสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๒๑]   เหตุ   เหตุวิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  นเหตุสฺส  เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ              
     [๒๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ    
         ยถา กสุลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                เหตุทุกเหตุสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ   
                       ______________    
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                    เหตุทุกเหตุสเหตุกทุก     
     [๒๓] เหตุ เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ เหตุเจวสเหตุโกจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
     [๒๔]  นเหตุ สเหตุก ฺเจวนจเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ สเหตุโกเจว-     
นจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                เหตุทุกเหตุสเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                  เหตุทุกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก     
     [๒๕]   เหตุ   เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ     
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
     [๒๖]   นเหตุ   เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
                      สพฺพตฺถ เอก ฯ       
              เหตุทุกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ      
                       ______________           
                   เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุก     
     [๒๗]   นเหตุ   สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก  ฯ    
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     [๒๘]   นเหตุ   อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อเหตุโก  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     เหตุทุกสปฺปจฺจยทุก   
     [๒๙]   เหตุ   สปฺปจฺจย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สปฺปจฺจโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   สปฺปจฺจย   ธมฺม  ปฏิจฺจ       
นเหตุ   สปฺปจฺจโย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ     
สปฺปจฺจย ฺจ   นเหตุ   สปปฺจฺจย ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   สปฺปจฺจโย    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
     [๓๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
     สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
     [๓๑]   เหตุ   สปฺปจฺจโย  ธมโฺม  เหตุสฺส  สปฺปจฺจยสฺส  ธมฺมสฺส    
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ                      
     [๓๒] เหตุยา ตีณิ ฯ ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                 เหตุทุกสปฺปจฺจยทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                      เหตุทุกสงฺขตทุก     
     [๓๓]   เหตุ   สงฺขต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   สงฺขโต  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
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     [๓๔] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สปปฺจฺจยทุกสทิส ฯ    
                  เหตุทุกสงฺขตทุก นิฏ ิต ฯ      
                        _________            
                     เหตุทุกสนิทสฺสนทุก   
     [๓๕]   เหตุ   อนิทสสฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อนิทสฺสโน  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อนิทสสฺน   ธมฺม  ปฏิจฺจ       
นเหตุ   อนิทสฺสโน   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ     
อนิทสฺสน ฺจ   นเหตุ   อนิทสฺสน ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อนิทสฺสโน    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
     [๓๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ            
         สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 เหตุทุกสนิทสฺสนทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                     เหตุทุกสปฺปฏิฆทุก    
     [๓๗]   นเหตุ   สปฺปฏฆิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  สปฺปฏิโฆ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๓๘]   เหตุ   อปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  อปฺปฏิโฆ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ    อปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อปฺปฏิฆ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   เหตุ   อปฺปฏโิฆ   จ  นเหตุ  อปปฺฏิโฆ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ    
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เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อปฺปฏิโฆ     
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  อปปฺฏิฆ ฺจ  นเหตุ    
อปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    เหตุ    อปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ                         
     [๓๙] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  เหตุทุกสปฺปฏิฆทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                       เหตุทุกรูปทุก     
     [๔๐]   นเหตุ  รูป  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ  รูป  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ               
     [๔๑]   เหตุ  อรูป  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  อรูป  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อรูป    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อรปู ฺจ   นเหตุ    
อรูป ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ   อรูป  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:      
ตีณิ ฯ                                     
     [๔๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                   เหตุทุกรูปทุก นิฏ ิต ฯ      
                        _________    
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                      เหตุทุกโลกยิทุก     
     [๔๓]  เหตุ  โลกิย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  โลกิโย ธมฺโม อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ  โลกิย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ นเหตุ โลกโิย ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  โลกิย ฺจ  นเหตุ  โลกิย ฺจ    
ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ โลกโิย ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ       
     [๔๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๔๕]   เหตุ   โลกุตฺตร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  โลกุตฺตโร  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   โลกุตฺตร   ธมฺม  ปฏจฺิจ       
นเหตุ   โลกตฺุตโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ     
โลกุตฺตร ฺจ   นเหตุ   โลกุตฺตร ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   โลกุตฺตโร    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
     [๔๖] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
     สหชาตวารมฺป สมฺปยตฺุตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป    
                ปฏิจฺจวารสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                  เหตุทุกโลกิยทุก นิฏ ิต ฯ      
                        _________            
                   เหตุทุกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก       
     [๔๗]  เหตุ  เกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  เกนจิวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
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     [๔๘] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ            
     สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
     [๔๙]  เหตุ  เกนจินวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏิจฺจ เหตุ เกนจินวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๕๐] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
               เหตุทุกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                     เหตุทุกอาเสวทุก      
     [๕๑]  เหตุ  อาสว  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  อาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อาสโว  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เหตุ  อาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อาสโว  จ     
นเหตุ   อาสโว   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นเหตุ     
อาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อาสโว  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ     
เหตุ   อาสว ฺจ   นเหตุ   อาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   อาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๕๒] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ     
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๕๓]   เหตุ   โนอาสว  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  โนอาสโว  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   โนอาสว   ธมฺม  ปฏจฺิจ    
นเหตุ   โนอาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ     



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 582 

โนอาสว ฺจ   นเหตุ   โนอาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   โนอาสโว    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
     [๕๔] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                  เหตุทุกอาสวทุก นิฏ ิต ฯ       
                       __________            
                      เหตุทุกสาสวทุก      
     [๕๕]  เหตุ  สาสว  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  สาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  สาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สาสโว    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   สาสว ฺจ  นเหตุ   
สาสว ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ สาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
     [๕๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๕๗]   เหตุ   อนาสว   ธมฺม   ปฏจฺิจ  เหตุ  อนาสโว  ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   อนาสว   ธมฺม   ปฏจฺิจ    
นเหตุ   อนาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ    
อนาสว ฺจ   นเหตุ   อนาสว ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อนาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ              
     [๕๘] เหตุยา นว อวิคเค นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                  เหตุทุกสาสวทุก นิฏ ิต ฯ       
                        _________   
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                   เหตุทุกอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
     [๕๙]     เหตุ     อาสวสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ     
อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๖๐] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๖๑]     เหตุ     อาสววิปฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    
อาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๖๒] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
               เหตุทุกอาสวสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ    
                     ___________________         
                    เหตุทุกอาสวสาสวทุก    
     [๖๓]    เหตุ    อาสว ฺเจวสาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   เหตุ    
อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
     [๖๔] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๖๕]    เหตุ    สาสว ฺเจวโนจอาสว    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ    
สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
     [๖๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                เหตุทุกอาสวสาสวทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________    
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                 เหตุทุกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก      
     [๖๗]   เหตุ   อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ    
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ     
     [๖๘] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๖๙]   เหตุ   อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ    
อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๐] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
             เหตุทุกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ       
                      ______________          
                 เหตุทุกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก     
     [๗๑]    เหตุ    อาสววิปฺปยุตฺตสาสว    ธมฺม    ปฏิจฺจ   เหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺโตสาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๒] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๗๓]    เหตุ    อาสววิปฺปยุตฺตอนาสว    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺโตอนาสโว ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๗๔] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
             เหตุทุกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก นิฏ ิต ฯ      
                      ______________     
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                     เหตุทุกฉโคจฺฉกทุก    
     [๗๕]   เหตุ   ส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ  คนฺถ     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ โอฆ ... ฯ เหตุ โยค ... ฯ เหตุ นีวรณ    
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   เหตุ   โนปรามาส   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ    
โนปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
     [๗๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ            
                สพฺพตฺถ โคจฺฉก วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
                 เหตุทุกฉโคจฺฉกทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     เหตุทุกสารมฺมณทุก    
     [๗๗]   เหตุ   สารมฺมณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  สารมฺมโณ  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   สารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ   สารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
สารมฺมณ ฺจ     นเหตุ    สารมฺมณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สารมฺมโณ     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ        
     [๗๘] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๗๙]   นเหตุ   อนารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                 เหตุทุกสารมฺมณทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________      
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                      เหตุทุกจิตฺตทุก     
     [๘๐]   เหตุ   โนจิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  โนจิตฺโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๘๑] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
                   เหตุทุกจิตฺตทุก นิฏ ิต ฯ     
                        _________            
                     เหตุทุกเจตสิกทุก     
     [๘๒]   เหตุ   เจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  เจตสิโก  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๘๓] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๘๔]  นเหตุ  อเจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อเจตสิโก  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ    
                  เหตุทุกเจตสิกทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                   เหตุทุกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก       
     [๘๕]   เหตุ   จิตฺตสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  จิตฺตสมฺปยุตฺโต      
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๘๗]  นเหตุ  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  จิตฺตวิปฺปยุตฺโต     
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                เหตุทุกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก นิฏ ิต ฯ       
                        _________            
                    เหตุทุกจิตฺตสสฏทุก    
     [๘๘]   เหตุ   จิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   จิตฺตสสฏโ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๘๙] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๙๐]   นเหตุ   จิตฺตวิสสฏ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  จิตฺตวิสสฏโ      
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                 เหตุทุกจิตฺตสสฏทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                   เหตุทุกจิตฺตสมุฏานทุก   
     [๙๑]   เหตุ   จิตฺตสมุฏาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  จิตฺตสมุฏาโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ             
     [๙๒] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
     [๙๓]  นเหตุ  โนจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสมุฏาโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ      
                เหตุทุกจิตฺตสมุฏานทุก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________    
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                     เหตุทุกจิตฺตสหภุทุก     
     [๙๔]   เหตุ   จิตฺตสหภุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  จิตฺตสหภู  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ                
     [๙๕]   นเหตุ   โนจิตฺตสหภุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนจิตฺตสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                 เหตุทุกจิตฺตสหภุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                   เหตุทุกจิตฺตานุปริวตฺติทุก     
     [๙๖]   เหตุ  จิตฺตานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  จิตฺตานุปริวตฺตี     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว            
     [๙๗]    นเหตุ    โนจิตฺตานุปริวตฺตึ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นเหตุ   
โนจิตฺตานุปริตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ      
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
               เหตุทุกจิตฺตานุปริวตฺติทุก นิฏ ิต ฯ      
                       __________            
                 เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานทุก    
     [๙๘] เหตุ จิตฺตสสฏสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ จิตฺตสสฏสมุฏาโน    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ          
     [๙๙]    นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ      
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โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
              เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานทุก นิฏ ิต ฯ    
                       __________            
                เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก    
     [๑๐๐]    เหตุ   จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ     
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ     
     [๑๐๑]   นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ     
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
                    สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
            เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
              เหตุทกุจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก    
     [๑๐๒]   เหตุ   จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ       
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
     [๑๐๓]   นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:     
เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ                  
          เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก นิฏ ิต ฯ     
                        _________    
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                     เหตุทุกอชฺฌตฺติกทุก     
     [๑๐๔]   นเหตุ   อชฺฌตฺติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อชฺฌตฺติโก     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๐๕]  เหตุ  พาหิร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ    
เหตุปจฺจยา: นว ฯ                           
                 เหตุทุกอชฺฌตฺติกทุก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________           
                     เหตุทุกอุปาทาทุก     
     [๑๐๖]  เหตุ  โนอุปาทา  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  โนอุปาทา  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๑๐๗] เหตุยา นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                  เหตุทุกอุปาทาทุก นิฏ ิต ฯ     
                       ______________           
                     เหตุทุกอุปาทินฺนทุก     
     [๑๐๘]   เหตุ  อุปาทินฺน  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อุปาทินฺโน  ธมโฺม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ                   
     [๑๐๙] เหตุยา นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
     [๑๑๐]   เหตุ   อนุปาทินฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  อนุปาทินฺโน     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
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     [๑๑๑] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                 เหตุทุกอุปาทินฺนทุก นิฏ ิต ฯ   
                     ___________________         
                  เหตุทุกอุปาทานโคจฺฉกทุก    
     [๑๑๒]   เหตุ  อุปาทาน  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  อุปาทาโน  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯเปฯ                
               เหตุทุกอุปาทานโคจฺฉกทุก นิฏ ิต ฯ    
                      ______________           
                   เหตุทุกกิเลสโคจฺฉกทุก     
     [๑๑๓]  เหตุ  กิเลส  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชชฺติ    
เหตุปจฺจยา: ฯเปฯ                           
                เหตุทุกกิเลสโคจฺฉกทุก นิฏ ิต ฯ     
                        _________            
                      เหตุทุกปฏ ิทุก    
     [๑๑๔]  เหตุ ทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   เหตุ  นทสฺสเนนปหาตพฺพ    
ธมฺม       ปฏจฺิจ       เหตุ       นทสฺสเนนปหาตพฺโพ      ธมฺโม    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ                
     [๑๑๕]  เหตุ ภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ ภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นว      ฯ      เหตุ     
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นภาวนายปหาตพฺพ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    เหตุ    นภาวนายปหาตพฺโพ    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ          
     [๑๑๖]    เหตุ   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ     
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ     
เหตุ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก     
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ          
     [๑๑๗]    เหตุ   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   
เหตุ  นภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ          
     [๑๑๘]   เหตุ   สวิตกฺก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สวิตกฺโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ  เหตุ  อวิตกฺก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ   
อวิตกฺโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ    
     [๑๑๙]   เหตุ   สวิจาร   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สวิจาโร  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ  เหตุ  อวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ    
อวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ     
     [๑๒๐]  เหตุ  สปฺปติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  เหตุ  อปฺปติก  ธมฺม       
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ  ปติสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  เหตุ  นปติสหคต    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ  สุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ... เหตุ นสุขสหคต    
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  เหตุ      
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นอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ เหตุ กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ ...     
เหตุ  นกามาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ เหตุ รูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ ...     
เหตุ  นรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ เหตุ อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ ...    
เหตุ  นอรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ เหตุ ปริยาปนฺน ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
เหตุ  อปริยาปนฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ เหตุ นิยฺยานิก ธมฺม ปฏิจฺจ ...      
เหตุ  อนิยฺยานิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ  นิยต  ธมฺม ปฏิจฺจ ...       
เหตุ  อนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เหตุ  สอุตฺตร  ธมมฺ  ปฏิจฺจ ...   
เหตุ อนุตฺตร ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ เหตุ สรณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ      
     [๑๒๑]  เหตุ  อรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อรโณ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ                              
     [๑๒๒] เหตุยา นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ     
                   เหตุทุกปฏ ิทุก นิฏ ิต ฯ    
                        _________             
                     สเหตุกทุกเหตุทุก     
     [๑๒๓]   สเหตุก   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  เหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอก ฯ    
     [๑๒๔]   สเหตุก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สเหตุโก  นเหตุ  ธมโฺม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ                
                  สเหตุกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                        _________   
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                   เหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุก   
     [๑๒๕]    เหตุสมฺปยุตฺต   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต    
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
     [๑๒๖]   เหตุสมฺปยุตฺต   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต    
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ    
                เหตุสมปฺยุตฺตทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________           
                    เหตุสเหตุกทุกเหตุทุก     
     [๑๒๗]  เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  เหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวสเหตุโกจ    
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
     [๑๒๘]  สเหตุก ฺเจวนจเหตุ นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ สเหตุโกเจวนจเหตุ     
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ     
                เหตุสเหตุกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________            
                  เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุก     
     [๑๒๙]  เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ  เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุเจวเหตุ-    
สมฺปยุตฺโตจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ      
     [๑๓๐]    เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ นจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ      
              เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ      
                       __________    



อภิ. ป.(๕) อนโุลมปฏาน - หนาท่ี 595 

                   นเหตุสเหตุกทุกเหตุทุก     
     [๑๓๑]   นเหตุสเหตุก   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุสเหตุโก     
นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุอเหตุก  นเหตุ  ธมฺม    
ปฏิจฺจ นเหตุอเหตุโก นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                นเหตุสเหตุกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     จูฬนฺตรทุกเหตุทุก    
     [๑๓๒]   สปฺปจฺจย  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สปฺปจฺจโย  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  สปฺปจฺจย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สปปฺจฺจโย       
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๑๓๓]   สงฺขต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สงฺขโต  เหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สงฺขต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สงฺขโต    
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:         
     [๑๓๔]   อนิทสฺสน  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสโน  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อนิทสฺสน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสโน       
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ       
     [๑๓๕]   สปฺปฏิฆ   เหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  สปฺปฏิโฆ  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    สปฺปฏฆิ    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
สปฺปฏิโฆ    นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   อปฺปฏิฆ    
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นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อปฺปฏิโฆ    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ     
เหตุปจฺจยา: นว ฯ                           
     [๑๓๖]  อรูป  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อรปู  เหตุ  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   รูป   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   รูป  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ                
     [๑๓๗]   โลกิย   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โลกโิย  เหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โลกุตฺตร   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โลกุตฺตโร       
เหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  โลกยิ  นเหตุ  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   โลกโิย   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  โลกุตฺตร    
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    โลกุตฺตโร    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ     
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ                         
     [๑๓๘]  เกนจิวิ ฺเยฺย  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... เกนจินวิ ฺเยฺย   
เหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...    ฯ    เกนจิวิ ฺเยฺย    นเหตุ    
ธมฺม ปฏิจฺจ ... เกนจินวิ ฺเยฺย นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
                  จูฬนฺตรทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ    
                       ______________           
                   อาสวโคจฺฉกทุกเหตุทุก   
     [๑๓๙]  อาสว  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  โนอาสว  เหตุ  ธมฺม     
ปฏิจฺจ   ...  ฯ  อาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  โนอาสว  นเหตุ     
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ       
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     [๑๔๐]   สาสว  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  อนาสว  เหตุ  ธมฺม     
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  สาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  อนาสว  นเหตุ     
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ                         
     [๑๔๑]  อาสวสมฺปยุตฺต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  อาสววิปฺปยุตฺต    
เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  อาสวสมฺปยุตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ...    
อาสววิปฺปยุตฺต นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
     [๑๔๒]  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ  เหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ ... สาสว ฺเจว-    
โนจอาสว   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... สาสว ฺเจวโนจอาสว นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
     [๑๔๓]   อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...     
อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว  เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ อาสว ฺเจวอาสว-    
สมฺปยุตฺต ฺจ   นเหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว    
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ                   
     [๑๔๔]  อาสววิปฺปยุตฺต สาสว เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... อาสววิปฺปยุตฺต       
อนาสว    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   อาสววิปฺปยุตฺต   อนาสว  นเหตุ  ธมฺม    
ปฏิจฺจ ... ฯ                               
                อาสวโคจฺฉกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                       __________     
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                     ฉโคจฺฉกทุกเหตุทุก    
     [๑๔๕]  ส ฺโชน  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  คนฺถ เหตุ ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  โอฆ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  โยค  เหตุ ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นีวรณ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ โนปรามาส เหตุ    
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ                         
                 ฉโคจฺฉกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                       __________            
                     มหนฺตรทุกเหตุทุก     
     [๑๔๖]    สารมฺมณ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สารมฺมณ   นเหตุ     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  โนจิตฺต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  เจตสิก    
เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  จิตฺตสมฺปยุตฺต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ       
จิตฺตสสฏ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  จิตฺตสมุฏาน  เหตุ  ธมฺม     
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  จิตฺตสหภุ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ จิตฺตานุปริวตฺตึ       
เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ จิตฺตสสฏสมุฏาน เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ      
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  จิตฺตสสฏ-       
สมุฏานานุปริวตฺตึ   เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  พาหิร  เหตุ  ธมมฺ       
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  โนอุปาทา  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ อุปาทินฺน เหตุ     
ธมฺม ปฏิจฺจ ... อนุปาทินฺน เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ       
                  มหนฺตรทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                        _________     
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                  อุปาทานโคจฺฉกทุกเหตุทุก    
     [๑๔๗] อุปาทาน เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
           อุปาทานโคจฺฉกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ     
                      ______________           
                   กิเลสโคจฺฉกทุกเหตุทุก     
     [๑๔๘] กเิลส เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ     
           กิเลสโคจฺฉกทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ       
                       __________            
                      ปฏ ิทุกเหตุทุก    
     [๑๔๙]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นทสฺสเนนปหาตพฺพ    
เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   ฯ   ภาวนายปหาตพฺพ   เหตุ   ธมฺม     
ปฏิจฺจ  ...  นภาวนายปหาตพฺพ  เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ ทสฺสเนนปหา-     
ตพฺพเหตุก    เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   
เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  เหตุ  ธมมฺ    
ปฏิจฺจ   ...   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก   เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ฯ     
สวิตกฺก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  อวิตกกฺ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ       
สวิจาร  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  อวิจาร  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ    
สปฺปติก  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  อปฺปติก  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ ... ฯ     
ปติสหคต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นปติสหคต เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ     
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สุขสหคต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสขุสหคต เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
อุเปกฺขาสหคต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  น  อุเปกฺขาสหคต  เหตุ ธมฺม    
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  กามาวจร  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... นกามาวจร เหตุ     
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  รูปาวจร  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นรูปาวจร     
เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ อรปูาวจร เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... น อรูปาวจร    
เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  ปรยิาปนฺน  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...     
อปริยาปนฺน  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นิยฺยานิก เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ...      
อนิยฺยานิก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นิยต  เหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ ...       
อนิยต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  สอุตฺตร  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ...   
อนุตฺตร  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  สรณ  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...    
อรณ    เหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    อรโณ   เหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรโณ  นเหตุ  ธมฺโม     
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                                ปฏ ิทุกเหตุทุก นิฏ ิต ฯ   
                                อนุโลมทุกทุกปฏาน นิฏ ิต   
                                 อนุโลมปฏาน  
                                        นิฏ ิต  
                                  __________  


