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                                  อภิธมฺมปฏเก ปฏาน   
                                        ฉฏโม ภาโค   
                                        ปจฺจนียปฏาน   
                           ________________________  
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
                                        ปจฺจนียติกปฏาน   
                                             นกุสลตฺติก   
        [๑]    นกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  อกุสล  อพฺยากต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  อกุสโล  อพฺยากโต   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เทฺว   
ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  จ   
นอพฺยากโต   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล จ นอกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ ป ฺจ ฯ   
        [๒]    นอกุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  จ  นอพฺยากโต  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  จ   
นอกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
         [๓]   นอพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  จ  นอพฺยากโต  จ   
ธมฺมา     อุปปฺชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    จ   นอพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา:   
นอพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  จ  นอกุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
         [๔]   นกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล ฺจ    นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล  จ  นอพฺยากโต  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   นอกสุโล   จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ ฯ   
         [๕]   นอกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นกุสโล  ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     นอกุสล ฺจ   
นอพฺยากต ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอกสุโล  จ   
นอพฺยากโต    จ    ธมฺมา    อุปฺปชชฺนฺติ    เหตุปจฺจยา:   นอกุสล ฺจ   
นอพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   นอกสุโล   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
         [๖]   นกุสล ฺจ   นอกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล ฺจ    นอกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอกุสโล    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล ฺจ   นอกุสล ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    จ   นอกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
         [๗]  นอกุสล  ๑  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล  ๒ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา: ฯ [๓]   
         [๘]    เหตุยา    เอกนูตฺตึส    อารมฺมเณ   จตุวีส   อวิคเต   
เอกูนตฺตึส ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป   
               สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
         [๙]    นกุสโล    ธมฺโม   นกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  ฯ   
#๑ ม. นกุสล ฯ ๒ ม. นกสุโล ฯ ๓ ม. (สงฺขิตฺต) เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ    
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         [๑๐]   นกุสโล   ธมโฺม   นกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นกุสโล   ธมฺโม   นอกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นกสุโล   ธมโฺม   นอพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นกุสโล    ธมโฺม    นกุสลสฺส    จ    นอพฺยากตสฺส   จ   
ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:      นกสุโล     ธมโฺม   
นอกุสลสฺส   จ   นอพฺยากตสฺส  จ  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
นกุสโล  ธมโฺม  นกุสลสสฺ  จ  นอกุสลสฺส  จ  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ฉ    ฯ    นอกุสโล    ธมฺโม    นอกุสลสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ฉ     ฯ    นอพฺยากโต    ธมฺโม   
นอพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ฉ    ฯ   
นกุสโล  จ  นอพฺยากโต  จ  ธมฺมา  นกุสลสฺส  ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฉ    ฯ    นอกุสโล    จ    นอพฺยากโต    จ   ธมฺมา   
นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฉ  ฯ  นกุสโล  จ   
นอกุสโล     จ    ธมฺมา    นกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฉ ฯ   
        [๑๑]    นกุสโล   ธมโฺม   นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย:   สมนนฺตร  ...  สหชาต  ...   
อ ฺม ฺ ... นิสฺสย ... อุปนิสฺสย ... ฯ   
        [๑๒]    ...   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นกุสโล   ธมโฺม   
นอกุสลสฺส    ธมฺมสฺส   ปเุรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นกุสโล   ธมฺโม    
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นกุสลสฺส  จ  นอกุสลสฺส  จ  ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: [๑] ฯ   
นอกุสโล   ธมฺโม   นอกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
นอกุสโล    ธมฺโม   นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
นอกุสโล  ธมฺโม  นกุสลสฺส  จ  นอกสุลสฺส  จ  ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   [๑]   ฯ   นกุสโล   จ   นอกสุโล  จ  ธมมฺา  นกุสลสสฺ   
ธมฺมสฺส    ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นกุสโล   จ   นอกุสโล   จ   
ธมฺมา   นอกสุลสฺส   ธมมฺสฺส   ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:  นกสุโล  จ   
นอกุสโล  จ  ธมฺมา  นกุสลสฺส  จ นอกสุลสฺส จ ธมมฺสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย: [๑] ฯ   
        [๑๓]    เหตุยา    เอกูนตฺตึส   อารมฺมเณ   ฉตฺตึส   อธิปติยา   
ป ฺจตฺตึส    อนนฺตเร    จตุตฺตึส    สมนนฺตเร    จตุตฺตึส    สหชาเต   
เอกูนตฺตึส    อ ฺม ฺเ    จตุวีส    นสิฺสเย    จตุตฺตึส    อุปนิสสฺเย   
ฉตฺตึส    ปุเรชาเต    อฏารส   ปจฺฉาชาเต   อฏารส   อาเสวเน   
จตุวีส    กมฺเม    เอกูนตฺตึส   วิปาเก   นว   อาหาเร   เอกูนตฺตึส   
อวิคเต จตุตฺตึส ฯ   
         ยถา กสุลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป   
         อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                        นเวทนาตฺติก ๒   
        [๑๔]   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
#๑ ม. ฉสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. นสทโฺท นตฺถิ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ    
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ธมฺม         ปฏิจฺจ        นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต        ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:๔   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       จ       ธมฺมา      อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นทุกฺขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ๔   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สตฺต    ฯ    นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ [๑]   
                          นวิปากตฺติก   
        [๑๕]   นวิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นวิปากธมฺมธมฺม  ปฏจฺิจ  นวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:        ฯ       นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม       ปฏิจฺจ   
#๑ ม. เหตุยา เอกูนป ฺาส ฯเปฯ อวิคเต เอกูนป ฺาส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ   
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นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ [๑]   
                     นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก ๒   
        [๑๖]   นอุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   นอนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                    นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก ๓   
        [๑๗]   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ   
นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                         นวิตกฺกตฺติก   
        [๑๘]   นสวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสวิตกฺกสวิจาโร  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอวิตกฺกวิจารมตฺโต  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอวิตกกฺอวิจาร   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นอวิตกฺกอวิจาโร      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
#๑ ม. สพฺพปพฺพนฺเตสุ เหตุยา ... อวิคเต ... อิติ ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๒ ม. อุปาทินฺนตฺติก ฯ ๓ ม. สงฺกิลิฏตฺติก ฯ    
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                           นปติตฺติก   
        [๑๙]   นปติสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นปติสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นสุขสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   นอุเปกฺขาสหคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                          นทสฺสนตฺติก   
        [๒๐]  นทสฺสเนนปหาตพฺพ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...     นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก ๑   
        [๒๑]   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นอาจยคามิตฺติก   
        [๒๒]   นอาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอปจยคามึ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นเนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ ...ฯ   
                          นเสกฺขตฺติก   
        [๒๓]  นเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ ...   
นเนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                          นปริตฺตตฺติก   
        [๒๔]  นปริตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นมหคฺคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ ...   
#๑ ม. ทสฺสนเหตุตฺติก ฯ    
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นอปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๒๕]   นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นมหคฺคตารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                           นหีนตฺติก   
        [๒๖]   นหีน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นมชฺฌิม  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นปณีต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                          นมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๒๗]   นมิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นสมฺมตฺตนิยต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นอนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๒๘]   นมคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นมคฺคเหตุก  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ ... นมคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                          นอุปฺปนนฺตฺติก   
        [๒๙]   นอนุปฺปนฺน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนุปฺปนฺโน  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอนุปฺปนฺน   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอุปฺปาที  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นอนุปฺปนฺน     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอนุปฺปนฺโน    จ   
นอุปฺปาที   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอุปฺปาทึ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอุปฺปาที    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอุปปฺาทึ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอนุปฺปนฺโน    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 10 

นอุปฺปาทึ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุปฺปนฺโน   จ   นอุปฺปาที   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอนุปฺปนฺน ฺจ   นอุปฺปาทิ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นอนุปฺปนฺโน   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอนุปฺปนฺน ฺจ   
นอุปฺปาทิ ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอุปฺปาที  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นอนุปฺปนฺน ฺจ     นอุปฺปาทิ ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนุปฺปนฺโน    จ   
นอุปฺปาที จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                           นอตีตตฺติก   
        [๓๐]    นอตีต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอตีโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๑]    นอตีโต    ธมฺโม   นอตีตสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นอตีโต    ธมฺโม    นอนาคตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นอตีโต   ธมโฺม   นอตีตสฺส   จ   นอนาคตสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นอนาคโต  ธมฺโม  นอนาคตสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นอนาคโต    ธมฺโม   นอตีตสฺส   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     นอนาคโต    ธมฺโม    นอตีตสฺส    จ   
นอนาคตสฺส   จ   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  นอตีโต  จ   
นอนาคโต   จ   ธมฺมา   นอตีตสฺส   ธมมฺสฺส   เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
นอตีโต    จ    นอนาคโต    จ    ธมฺมา    นอนาคตสฺส    ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นอตีโต  จ  นอนาคโต  จ  ธมฺมา  นอตีตสฺส   
จ นอนาคตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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                        นอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๓๒]    นอตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอนาคตารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                          นอชฌฺตฺตตฺติก   
        [๓๓]   นอชฺฌตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอชฺฌตฺโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นพหิทธฺา    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นพหิทฺธา   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                        นอชฌฺตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๓๔]    นอชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอชฺฌตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอชฺฌตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นพหิทฺธารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นพหิทฺธารมฺมณ   
ธมมฺ       ปฏจฺิจ       นพหิทฺธารมฺมโณ       ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นพหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอชฺฌตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                         นสนิทสสฺนตฺติก   
        [๓๕]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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จ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      ธมฺม      ปฏจฺิจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     จ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      จ     ธมฺมา     อุปฺปชชฺนฺติ     เหตุปจฺจยา:   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      ธมฺม      ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     จ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๖]    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
จ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      ธมฺม      ปฏจฺิจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     จ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      จ     ธมฺมา     อุปฺปชชฺนฺติ     เหตุปจฺจยา:   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      ธมฺม      ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     จ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๗]    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ    
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        [๓๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ     นอนิทสสฺนอปฺปฏิฆ ฺจ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๓๙]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๔๐]       เหตุยา      ตึส      อวิคเต      ตึส      ฯ   
ยถา  กุสลตฺติเก  สหชาตวารมฺป  ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป สสฏวารมฺป   
สมฺปยุตฺตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                    ปจฺจนีย ติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                      ____________________   
                        ปจฺจนีย ทกุปฏาน   
                           นเหตุทุก   
        [๔๑]    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  นเหตุ  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  ...  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ...  ยาว  มหาภูตา ฯ   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นเหตู  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  ...  เหตุปฏิสนฺธิ  ๑  ฯ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ   จ   นนเหตุ  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นนเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นนเหตุ  ธมฺม   
#๑ ม. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ    
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ปฏิจฺจ   นเหตุ   จ   นนเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นเหตุ ฺจ    นนเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นเหตุ ฺจ   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ ฺจ   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
จ นนเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
              สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส   
                       เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๔๓]    นนเหตุ   ธมฺโม   นนเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นนเหตุ    ธมโฺม    นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นนเหตุ   ธมฺโม   นเหตุสฺส   จ   นนเหตุสฺส   จ  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๔]   นเหตุ   ธมฺโม   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นเหตุ    ธมฺโม   นนเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นเหตุ   ธมโฺม   นเหตุสฺส   จ   นนเหตุสฺส   จ   ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นนเหตุ  ธมฺโม  นนเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นนเหตุ   ธมโฺม   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    นนเหตุ    ธมฺโม    นเหตุสฺส    จ   
นนเหตุสฺส   จ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  นเหตุ  จ   
นนเหตุ   จ   ธมฺมา   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:    
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นเหตุ   จ   นนเหตุ  จ  ธมมฺา  นนเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นเหตุ    จ    นนเหตุ    จ    ธมฺมา    นเหตุสฺส   จ   
นนเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๕] เหตุยา ตี ณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
             ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                          นสเหตุกทุก   
        [๔๖]   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     วิจิกิจฺฉาสหคต     อุทฺธจฺจสหคต     โมห     ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน   รูป   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา  เทฺว   
มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว   มหาภูตา   มหาภูเต   ปฏจฺิจ  จิตฺตสมุฏาน   
รูป   [๑]   ฯ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอเหตุโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     วิจิกิจฺฉาสหคต     อุทฺธจฺจสหคต     โมห     ปฏิจฺจ   
สมฺปยุตฺตกา   ขนฺธา   ปฏสินฺธิกฺขเณ  วตฺถุ  ปฏิจฺจ  สเหตุกา  ขนฺธา  ฯ   
นสเหตุก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก   จ   นอเหตุโก   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นสเหตุก ฺจ  นอเหตุก ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นสเหตุก ฺจ     นอเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอเหตุโก    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   ;   นสเหตุก ฺจ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นสเหตุโก จ นอเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
#๑ ม. กฏตฺตารูป อุปาทานรูป ฯ    
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        [๔๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อวิคเต นว ฯ   
              สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส   
                       เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๔๘]   นสเหตุโก   ธมฺโม   นสเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นสเหตุโก   ธมฺโม   นอเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นสเหตุโก    ธมฺโม   นสเหตุกสฺส   จ   นอเหตุกสฺส   จ   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ  นอเหตุโก  ธมฺโม  นอเหตุกสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๔๙]  นสเหตุโก  ธมฺโม  นสเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๕๐] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
             ยถา กสุลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                        นเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๑]   นเหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นเหตุสมฺปยุตฺต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นเหตุวิปฺปยุตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นเหตุสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุวิปฺปยุตฺต    
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ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อวิคเต นว ฯ   
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                         นเหตุสเหตุกทุก   
        [๕๓]  นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:      นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา    ฯ   
นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นเหตุเจวนอเหตุโกจ      ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:        นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ       ธมฺม       ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ     นอเหตุโกเจวนนเหตุจ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ    นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นเหตุเจวนอเหตุโกจ      ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๕๔] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
             สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
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                       นเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๕]       นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:      นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ      ธมฺม      ปฏจฺิจ   
นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโต      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ      เหตุปจฺจยา:   
นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                            [๑]   
        [๕๖] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                        นเหตุนสเหตุกทุก   
        [๕๗]  นเหตุ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสเหตุโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  ฯ   
นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอเหตุโก  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    วตฺถุ    ปฏิจฺจ    นเหตุ   นสเหตุกา   
ขนฺธา   ฯ   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสเหตุโก  จ   
นเหตุ   นอเหตุโก   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ   
#๑ ม. นเหตุ ฺเจว นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจว น นเหตุ ฺจ   
#ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ เจว นเหตุวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ   
#ตีณิ ฯ (สงฺขิตฺต) ฯ    
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นอเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   นอเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  นเหตุ  นอเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสเหตุโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นเหตุ  นอเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุนสเหตุโก   
จ   นเหตุ   นอเหตุโก   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นเหตุ   นสเหตุก ฺจ  นเหตุ  นอเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุนสเหตุโก   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นเหตุ      นสเหตุก ฺจ   
นเหตุ    นอเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอเหตุโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นเหตุ  นสเหตุก ฺจ  นเหตุ  นอเหตุก ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสเหตุโก  จ  นเหตุ  นอเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว ๑ อวิคเต นว ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๕๙]  นเหตุ  นสเหตุโก  ธมโฺม  นเหตุสฺส  นสเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   นเหตุ   นสเหตุโก   ธมฺโม   นเหตุสฺส   
นอเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เทฺว  ๒  ฯ  นเหตุ   
นอเหตุโก   ธมฺโม   นเหตุสฺส   นอเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นเหตุ   นอเหตุโก   ธมโฺม  นเหตุสฺส  นสเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เทฺว ๓ ฯ   
        [๖๐] อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ๔ ฯ   
                  ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                            [๕]   
#๑ ม. จตฺตาริ ฯ ๒-๓ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๔ ม. สตฺต ฯ   
#๕ เหตุโคจฺฉก นิฏ ิต ฯ    
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                          นสปฺปจฺจยทุก   
        [๖๑]   นอปฺปจฺจย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอปฺปจฺจโย  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  ฯ   
        [๖๒] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๖๓]     นอปฺปจฺจโย     ธมฺโม     นอปฺปจฺจยสฺส     ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๖๔]  นสปฺปจฺจโย  ธมฺโม  นอปปฺจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๖๕] เหตุยา เอก อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                           นสงฺขตทุก   
        [๖๖]   นอสงฺขต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอสงฺขโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗] เหตุยา เอก สปฺปจฺจยทุกสทิส ฯ   
                          นสนิทสสฺนทุก   
        [๖๘]   นสนิทสฺสน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสนิทสฺสโน  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสโน    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺโน  จ   
นอนิทสฺสโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ๑ ฯ   
                          นสปฺปฏฆิทุก   
        [๖๙]   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
#๑ ม. เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก ฯ เป ฯ อวิคเต ตีณิ ฯ    
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เหตุปจฺจยา:     นสปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปฺปฏิโฆ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏิโฆ   จ   
นอปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                            [๑]   
        [๗๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ เอก ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๗๑]   นสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   นสปฺปฏิฆสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   นอปฺปฏิฆสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   นสปปฺฏิฆสฺส   จ   นอปฺปฏิฆสฺส   จ   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๗๒]  นสปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  นสปปฺฏิฆสฺส  ธมมฺสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ฯ     นอปฺปฏิโฆ     ธมโฺม     นอปฺปฏิฆสฺส    ธมฺมสสฺ   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๗๓]   เหตุยา   ตีณิ   อารมฺมเณ   เทฺว   อธิปติยา   จตฺตาริ   
อวิคเต นว ฯ   
                   ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ๒ ฯ   
                            นรูปทกุ   
        [๗๔]    นรูป    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นรูป    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นรูป    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นอรูป   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  นรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นรูป  จ  นอรูป  จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรูป   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
#๑ ม. นอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏจฺิจ นอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ ตีณิ ฯ   
#นสปฺปฏิฆ ฺจ นอปฺปฏิฆ ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ นสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ   
#ตีณิ ฯ (สงฺขิตฺต ) ๒ ม. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ    
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เหตุปจฺจยา:    นอรูป    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นรูป   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอรูป   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นรูป   จ   นอรูป  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นรูป ฺจ  นอรูป ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นรูป   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นรูป ฺจ   นอรูป ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอรูป   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นรูป ฺจ   นอรูป ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ นรูป จ นอรูป จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต นว ฯ   
             สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                          นโลกิยทกุ   
        [๗๖]   นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นโลกโิย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นโลกุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นโลกโิย  จ  นโลกุตฺตโร  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นโลกุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นโลกุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นโลกิย ฺจ นโลกุตฺตร ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นโลกุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗]    เหตุยา    ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อวิคเต   ป ฺจ   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                        นเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๗๘]   นเกนจิวิ ฺเยฺย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: นเกนจิวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏจฺิจ นเกนจินวิ ฺเยฺโย ๑   
#๑ ม. นนเกนจิวิ ฺเยฺโย ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     นเกนจิวิ ฺเยฺย     ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นเกนจิวิ ฺเยฺโย    จ    นเกนจินวิ ฺเยฺโย    จ    ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:ฯ     นเกนจินวิ ฺเยฺย     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเกนจินวิ ฺเยฺโย    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   
นเกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ       นเกนจินวิ ฺเยฺย ฺจ       ธมฺม       ปฏิจฺจ   
นเกนจิวิ ฺเยฺโย ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๙] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                          โนอาสวทุก   
        [๘๐]    โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนอาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     โนอาสว    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นโนอาสโว    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนอาสโว   จ   
นโนอาสโว   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นโนอาสว  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นโนอาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  สงฺขิตฺต ๑ ฯ   
โนอาสว ฺจ    นโนอาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    โนอาสโว    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   โนอาสว ฺจ   นโนอาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
โนอาสโว จ นโนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
                           นสาสวทุก   
        [๘๒]   นสาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
#๑ ม. ตีณิ ฯ    
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เหตุปจฺจยา:   นสาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนาสโว   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นสาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสาสโว   จ  นอนาสโว  จ   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นสาสว ฺจ    นอนาสว ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นอนาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓]    เหตุยา    ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อวิคเต   ป ฺจ   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                        นอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๘๔]   นอาสวสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นอาสวสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอาสวสมฺปยุตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาสวสมฺปยุตฺโต   จ   นอาสววิปฺปยุตฺโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอาสววิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  นอาสววิปฺปยุตฺต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอาสวสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
นอาสววิปฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต  จ  นอาสววิปฺปยุตฺโต   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอาสวสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ    นอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอาสววิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    
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นอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ        นอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม       ปฏจฺิจ   
นอาสวสมฺปยุตฺโต    จ    นอาสววิปฺปยุตฺโต    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   ฉ   อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
                         นอาสวสาสวทุก   
        [๘๖]   นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอาสโวเจว-   
นอนาสโวจ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   
ธมฺม         ปฏิจฺจ        นอนาสโวเจวนโนจอาสโว        ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนาสโวเจวนอนาสโวจ     นอนาสโวเจวนโนจอาสโว    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอนาสโวเจวนโนจอาสโว      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ       นอาสโวเจวนอนาสโวจ       นอนาสโวเจวนโนจอาสโวจ   
ธมฺมา     อุปปฺชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   
นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   
นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนาสโวเจวนโนจอาสโว    
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ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   
นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ     นอนาสโวเจวนโนจอาสโว     จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
                      นอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๘๘]      นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาสววิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจอาสโว    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอาสว ฺเจว-   
นอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว       จ      ธมฺมา      อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอาสโวเจว-   
นอาสววิปฺปยุตฺโตจ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอาสว-   
วิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว    ธมฺม   ปฏิจฺจนอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว       จ      ธมฺมา      อุปฺปชชฺนฺติฝ   
เหตุปจฺจยา:            ฯ           นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว ฺจ    
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ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอาสโวเจวนอาสว-   
วิปฺปยุตฺโตจ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว ฺจ            ธมฺม           ปฏิจฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   นอาสววิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
         [๘๙]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  นว  อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ#   
                      อาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุก   
        [๙๐]   อาสววิปฺปยุตฺต   นสาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
นสาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   อาสววิปฺปยุตฺต   นสาสว   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นอนาสโว    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อาสววิปฺปยุตฺต   นสาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
นสาสโว   จ   อาสววิปฺปยุตฺโต   นอนาสโว   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุ    ปจฺจยา:    ฯ    อาสววิปฺปยุตฺต    นอนาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต    นอนาสโว    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺต   นสาสว ฺจ   อาสววิปฺปยุตฺต   นอนาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต นอนาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑]    เหตุยา    ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อวิคเต   ป ฺจ    
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สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                         โนส ฺโชนทุก   
        [๙๒]    โนส ฺโชน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   โนส ฺโชโน   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โนส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นโนส ฺโชโน   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โนส ฺโชน    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
โนส ฺโชโน  จ  นโนส ฺโชโน  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา: ฯ   
นโนส ฺโชน       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นโนส ฺโชโน      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นโนส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนส ฺโชโน   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นโนส ฺโชน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
โนส ฺโชโน     จ     นโนส ฺโชโน     จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    โนส ฺโชน ฺจ   นโนส ฺโชน ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
โนส ฺโชโน     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โนส ฺโชน ฺจ   
นโนส ฺโชน ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นโนส ฺโชโน   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     โนส ฺโชน ฺจ     นโนส ฺโชน ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
โนส ฺโชโน     จ     นโนส ฺโชโน     จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
                         นส ฺโชนิยทุก   
        [๙๔]    นส ฺโชนิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นส ฺโชนิโย   ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นส ฺโชนิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอส ฺโชนิโย   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นส ฺโชนิย    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นส ฺโชนิโย  จ  นอส ฺโชนิโย  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา: ฯ   
นอส ฺโชนิย       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นอส ฺโชนิโย      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ    นส ฺโชนิย ฺจ    นอส ฺโชนิย ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นอส ฺโชนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕]    เหตุยา    ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อวิคเต   ป ฺจ   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                       นส ฺโชนสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๖]   นส ฺโชนสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นส ฺโชนสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ        เหตุปจฺจยา:       นส ฺโชนสมฺปยุตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นส ฺโชนสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นส ฺโชนสมฺปยุตฺโต     จ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
นส ฺโชนสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นส ฺโชนสมฺปยุตฺโต     จ    นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นส ฺโชนสมฺปยุตฺต ฺจ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นส ฺโชนสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       นส ฺโชนสมฺปยุตฺต ฺจ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต    
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ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       นส ฺโชนสมฺปยุตฺต ฺจ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นส ฺโชนสมฺปยตฺุโต    จ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ๕   
        [๙๗]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   ฉ   อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
                      นส ฺโชนส ฺโชนิยทุก   
        [๙๘]      นส ฺโชน ฺเจวนอส ฺโชนิย ฺจ      ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นส ฺโชโนเจวนอส ฺโชนิโยจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นส ฺโชน ฺเจวนอส ฺโชนิย ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นอส ฺโชนิโยเจว-   
นโนจส ฺโชโน        ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ        เหตุปจฺจยา:   
นส ฺโชน ฺเจวนอส ฺโชนิย ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นส ฺโชโนเจว-   
นอส ฺโชนิโยจ     นอส ฺโชนิโยเจวนโนจส ฺโชโน     จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ     นอส ฺโชนิย ฺเจวนโนจส ฺโชน   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นอส ฺโชนิโยเจวนโนจส ฺโชโน      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นส ฺโชน ฺเจวนอส ฺโชนิย ฺจ   
นอส ฺโชนิย ฺเจวนโนจส ฺโชน ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นส ฺโชโนเจว-   
นอส ฺโชนิโยจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:ตีณิ ฯ   
        [๙๙]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ   นว  อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ    
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วิตฺถาโร   
                    นส ฺโชนส ฺโชนสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๐๐]    นส ฺโชน ฺเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   
นส ฺโชโนเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตจ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นส ฺโชน ฺเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺจ           ธมฺม           ปฏิจฺจ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตเจวนโนจส ฺโชโน   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นส ฺโชน ฺเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺจ           ธมฺม           ปฏิจฺจ   
นส ฺโชโนเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตจ นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตเจว   
นโนจส ฺโชโน     จ     ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจส ฺโชน           ธมฺม          ปฏิจฺจ   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตเจวนโนจส ฺโชโน     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ    เหตุ   
ปจฺจยา:     นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจส ฺโชน     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
นส ฺโชโนเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตจ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นส ฺโชนวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจส ฺโชน           ธมฺม          ปฏิจฺจ   
นส ฺโชโนเจวนส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตจ นส ฺโชนวิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจส ฺโชโน จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตนส ฺโชนิยทุก   
        [๑๐๒]     ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต     นส ฺโชนิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต    นส ฺโชนิโย    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
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ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต    นส ฺโชนิย    ธมฺม    ปฏจฺิจ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   
นอส ฺโชนิโย    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   
นส ฺโชนิย         ธมฺม         ปฏิจฺจ         ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   
นส ฺโชนิโย    จ    ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   นอส ฺโชนิโย   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   นอส ฺโชนิย  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต     นอส ฺโชนิโย    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   นส ฺโชนิย ฺจ  ส ฺโชนวิปฺปยุตฺต   
นอส ฺโชนิย ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ        ส ฺโชนวิปฺปยุตฺโต   
นอส ฺโชนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                           โนคนฺถทุก   
        [๑๐๔]   โนคนฺถ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนคนฺโถ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   โนคนฺถ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นโนคนฺโถ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   โนคนฺถ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนคนฺโถ   จ  นโนคนฺโถ  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   นโนคนถฺ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นโนคนฺโถ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นโนคนฺถ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
โนคนฺโถ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นโนคนฺถ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
โนคนฺโถ   จ   นโนคนฺโถ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
โนคนฺถ ฺจ   นโนคนฺถ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนคนโฺถ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    โนคนถฺ ฺจ    นโนคนถฺ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นโนคนฺโถ    
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โนคนฺถ ฺจ   นโนคนฺถ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ โนคนฺโถ จ นโนคนฺโถ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                          นคนฺถนยิทุก   
        [๑๐๖]   นคนฺถนิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นคนฺถนิโย  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นคนฺถนิย    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นอคนฺถนิโย    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นคนฺถนิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นคนฺถนิโย   จ   
นอคนฺถนิโย   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอคนฺถนิย   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอคนฺถนิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นคนฺถนิย ฺจ    นอคนฺถนยิ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นคนฺถนิโย    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ ป ฺจ ฯ   
                        นคนฺถสมปฺยุตฺตทุก   
        [๑๐๘]   นคนฺถสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นคนฺถสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นคนฺถสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นคนฺถวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นคนฺถสมฺปยุตฺต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นคนถฺสมฺปยุตฺโต   จ   นคนฺถวิปฺปยุตฺโต   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นคนฺถวิปฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นคนฺถวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นคนฺถวิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นคนฺถสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นคนฺถวิปปฺยุตฺต    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     นคนฺถสมฺปยุตฺโต     จ     นคนฺถวิปฺปยุตฺโต    จ   
ธมฺมา      อุปฺปชฺชนฺติ      เหตุปจฺจยา:     ฯ     นคนฺถสมฺปยุตฺต ฺจ   
นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นคนฺถสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:       นคนฺถสมปฺยุตฺต ฺจ      นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นคนฺถวิปฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
นคนฺถสมฺปยุตฺต ฺจ    นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นคนถฺสมฺปยุตฺโต   
จ นคนฺถวิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  ฉ  อธิปติยา  นว  อวิคเต   
นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                         นคนฺถคนฺถนิยทุก   
        [๑๑๐]       นคนฺถ ฺเจวนอคนฺถนิย ฺจ       ธมมฺ       ปฏิจฺจ   
นคนฺโถเจวนอคนฺถนิโยจ       ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:   
นคนฺถ ฺเจวนอคนฺถนิย ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอคนฺถนิโยเจวนโนจคนฺโถ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นคนฺถ ฺเจวนอคนฺถนิย ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นคนฺโถเจวนอคนฺถนิโยจ     นอคนฺถนโิยเจวนโนจคนฺโถ     จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอคนฺถนิย ฺเจวนโนจคนฺถ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอคนฺถนิโยเจวนโนจคนฺโถ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นอคนฺถนิย ฺเจวนโนจคนฺถ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นคนฺโถเจวนอคนฺถนิโยจ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอคนฺถนิย ฺเจวนโนจคนฺถ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นคนฺโถเจวนอคนฺถนิโยจ     นอคนฺถนิโยเจวนโนจคนฺโถ    จ    
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ธมฺมา      อุปฺปชฺชนฺติ      เหตุปจฺจยา:ฯ     นคนฺถ ฺเจวนอคนฺถนิย ฺจ   
นอคนฺถนิย ฺเจวนโนจคนฺถ ฺจ       ธมฺม      ปฏจฺิจ      นคนฺโถเจว-   
นอคนฺถนิโยจ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๑๑] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                       นคนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๑๒]      นคนฺถ ฺเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม      ปฏจฺิจ   
นคนฺโถเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺโตจ      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:   
นคนฺถ ฺเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นคนถฺวิปฺปยุตฺโตเจวนโนจคนฺโถ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นคนฺถ ฺเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นคนฺโถเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺโตจ    นคนฺถวิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจคนฺโถ     จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนติฺ     เหตุปจฺจยา:    ฯ   
นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจคนฺถ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นคนฺถวิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจคนฺโถ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจเจว-   
นโนจคนฺถ       ธมฺม       ปฏิจฺจ      นคนฺโถเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺโตจ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจคนฺถ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นคนฺโถเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺโตจ  นคนฺถวิปฺปยุตฺโตเจวนโนจคนฺโถ   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นคนถฺ ฺเจวนคนฺถ-   
วิปฺปยุตฺต ฺจ          นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจคนฺถ ฺจ          ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นคนโฺถเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นคนฺถ ฺเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺเจว    
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นโนจคนฺถ ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ     นคนฺถวิปฺปยุตฺโตเจวนโนจคนฺโถ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นคนฺถ ฺเจวนคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺจ   
นคนฺถวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจ   คนฺถ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นคนฺโถเจวนคนฺถ-   
วิปฺปยุตฺโตจ       นคนฺถวิปฺปยุตฺโตเจวนโนจคนฺโถ      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      คนฺถวิปฺปยตฺุตนคนฺถนิยทุก   
        [๑๑๔]  คนฺถวิปฺปยุตฺต นคนฺถนิย ธมฺม ปฏิจฺจ คนฺถวิปฺปยุตฺโตนคนฺถนิโย   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     คนฺถวิปฺปยุตฺต     นคนฺถนยิ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  คนฺถวิปฺปยตฺุโต  นอคนฺถนิโย  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา:   
คนฺถวิปฺปยุตฺต    นคนฺถนยิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   คนฺถวิปฺปยุตฺโต   นคนฺถนิโย   
จ     คนฺถวิปปฺยุตฺโต     นอคนฺถนิโย     จ     ธมฺมา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:  ฯ  คนฺถวิปฺปยุตฺต  นอคนฺถนิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  คนฺถวิปฺปยุตฺโต   
นอคนฺถนิโย    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   คนฺถวิปฺปยตฺุต   
นคนฺถนิย ฺจ      คนฺถวิปปฺยุตฺต      นอคนฺถนิย ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
คนฺถวิปฺปยุตฺโต นอคนฺถนิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕]    เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว   อวิคเต   ป ฺจ   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                    โนโอฆ โยค นีวรณโคจฺฉกทุก   
        [๑๑๖]   โนโอฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ..  โนโยค  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ..    
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โอฆโคจฺฉกโยคโคจฺฉเกสุ    อามสน   อาสวโคจฺฉเก   อามสนสทิส   ฯ   
โนนีวรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นีวรณโคจฺฉเก  อามสน  ส ฺโชนโคจฺฉเก   
อามสนสทิส ฯ   
                       โนปรามาสโคจฺฉกทุก   
        [๑๑๗]  โนปรามาส  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนปรามาโส  ธมฺโม อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   นปรามาสสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นปรามาสสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ   
นปรามาส ฺเจวนอปรามฏ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นปรามาโสเจวนอปรามฏโจ   
ธมฺโม  ... นอปรามฏโเจวนโนจปรามาโส ธมฺโม ... นปรามาโสเจว-   
นอปรามฏโจ      นอปรามฏโเจวนโนจปรามาโส     จ     ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอปรามฏ ฺเจวนโนจปรามาส   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  นปรามาโสเจวนอปรามฏโจ  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นปรามาส ฺเจวนอปรามฏ ฺจ นอปรามฏ ฺเจวนโนจปรามาส ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นปรามาโสเจวนอปรามฏโจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                          นสารมฺมณทุก   
        [๑๑๘]   นสารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสารมฺมโณ  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นสารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นอนารมฺมโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสารมฺมโณ  จ   
นอนารมฺมโณ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอนารมฺมณ    
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ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นอนารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสารมฺมโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นอนารมฺมณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นสารมฺมโณ    จ    นอนารมฺมโณ   
จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ    นสารมฺมณ ฺจ   
นอนารมฺมณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสารมฺมโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นสารมฺมณ ฺจ     นอนารมฺมณ ฺจ     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
นอนารมฺมโณ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสารมฺมณ ฺจ   
นอนารมฺมณ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสารมฺมโณ   จ   นอนารมฺมโณ   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๙] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                           นจิตฺตทุก   
        [๑๒๐]    นจิตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นจิตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นจิตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นโนจิตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นจิตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นจิตฺโต   จ   นโนจิตฺโต  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๑] เหตุยา ป ฺจ สพฺพตฺถ ป ฺจ ฯ   
                          นเจตสิกทุก   
        [๑๒๒]   นเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเจตสิโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอเจตสิโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นเจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเจตสิโก  จ  นอเจตสิโก  จ    
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ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ๙   
นอเจตสิโก   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นอเจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเจตสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นอเจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเจตสิโก   จ   นอเจตสิโก   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นเจตสิก ฺจ    นอเจตสิก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเจตสิโก    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเจตสิก ฺจ   นอเจตสิก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอเจตสิโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นเจตสิก ฺจ   
นอเจตสิก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเจตสิโก   จ  นอเจตสิโก  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๓] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                        นจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๒๔]   นจิตฺตสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นจิตฺตสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รปู  ฯ   
นจิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นจิตฺตวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: จิตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ขนฺธา ฯ   
                   ปจฺจนียทุกมตฺตานิ นวตฺตพฺพ ธมฺม   
                    ปูเรตุ นวนวป ฺหานิ กโรตุ ฯ   
                         นจิตฺตสสฏทุก   
        [๑๒๕]    นจิตฺตสสฏ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นจิตฺตสสฏโ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
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                         นจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๑๒๖]   นจิตฺตสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นจิตฺตสมุฏาโน  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
                          นจิตฺตสหภุทุก   
        [๑๒๗]   นจิตฺตสหภุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นจิตฺตสหภู  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
                        นจิตฺตานุปริวตฺติทุก   
        [๑๒๘]   นจิตฺตานุปริวตฺตึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นจิตฺตานุปริวตฺตี  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
                      นจิตฺตสสฏสมุฏานทุก   
        [๑๒๙]   นจิตฺตสสฏสมุฏาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นจิตฺตสสฏสมุฏาโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
                     นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก   
        [๑๓๐] นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ ธมฺม ปฏิจฺจ นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
                   นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก   
        [๑๓๑]    นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    น   
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
        [๑๓๒] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
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                          นอชฌฺตฺติกทุก   
        [๑๓๓]   นอชฌฺตฺติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอชฺฌตฺติโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นพาหิร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นพาหิโร   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    จิตฺต   ปฏิจฺจ   อชฌฺตฺติก   
กฏตฺตารูป ฯ   
        [๑๓๔] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                          นอุปาทาทุก   
        [๑๓๕]   นอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทา  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นโนอุปาทา  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอุปาทา  จ  นโนอุปาทา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ เป ฯ   
        [๑๓๖] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                          นอุปาทินฺนทุก   
        [๑๓๗]   นอุปาทินฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุปาทินฺโน  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอนุปาทินฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุปาทินฺโน  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอนุปาทินฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺโน   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอนุปาทินฺน    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอุปาทินฺโน   จ  นอนุปาทินฺโน  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นอุปาทินฺน ฺจ    นอนุปาทินฺน ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺโน   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๓๘] เหตุยา ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                          นอุปาทานทุก   
        [๑๓๙]   นอุปาทาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุปาทาโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                          โนกิเลสทุก   
        [๑๔๐]   โนกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนกิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   โนกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นโนกิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   โนกิเลส   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนกิเลโส  จ  นโนกิเลโส  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นโนกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นโนกิเลโส   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  โนกิเลส ฺจ   
นโนกิเลส ฺจ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  โนกิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๑๔๑] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                         นสงฺกิเลสิกทุก   
        [๑๔๒]  นสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสงฺกิเลสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสงฺกิเลสิโก  จ   
นอสงฺกิเลสิโก   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอสงฺกิเลสิก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอสงฺกิเลสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นสงฺกิเลสิก ฺจ     นอสงฺกิเลสิก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอสงฺกิเลสิโก    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๓] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                          นสงฺกิลฏิทุก   
        [๑๔๔]   นสงฺกิลฏิ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสงฺกิลฏิโ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอสงฺกลิิฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอสงฺกิลิฏโ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอสงฺกิลิฏ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นสงฺกิลฏิโ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอสงฺกิลิฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสงฺกิลิฏโ   จ  นอสงฺกิลิฏโ  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นสงฺกิลิฏ ฺจ    นอสงฺกิลิฏ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสงฺกิลิฏโ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๕] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                        นกิเลสสมปฺยุตฺตทุก   
        [๑๔๖]   นกิเลสสมปฺยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกิเลสสมฺปยตฺุโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นกิเลสวิปปฺยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นกิเลสวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นกิเลสสมฺปยุตฺต ฺจ   
นกิเลสวิปฺปยุตฺต ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       นกิเลสสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๗] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                       นกิเลสสงฺกิเลสิกทุก   
        [๑๔๘]      นกิเลส ฺเจวนอสงฺกิเลสิก ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นกิเลโสเจวนอสงฺกิเลสิโกจ   
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นอสงฺกิเลสิก ฺเจวนโนจกิเลส     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นอสงฺกิเลสิโกเจว-   
นโนจกิเลโส   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นกิเลส ฺเจว-   
นอสงฺกิเลสิก ฺจ     นอสงฺกิเลสิก ฺเจวนโนจกิเลส ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นกิเลโสเจวนอสงฺกิเลสิโกจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๔๙] เหตุยา นว ฯ   
                        นกิเลสสงฺกิลิฏทุก   
        [๑๕๐]  นกิเลส ฺเจว  นอสงฺกิลฏิ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นกิเลโสเจว-   
นอสงฺกิลิฏโจ     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   
นอสงฺกิลิฏ ฺเจวนโนจกิเลส   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอสงฺกิลิฏโเจวนโนจกิเลโส   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา  :  ตีณิ  ฯ  นกิเลส ฺเจวนอสงฺกิลิฏ ฺจ   
นอสงฺกิลิฏ ฺเจวนโนจกิเลส ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ   
นอสงฺกิลิฏโเจวนโนจกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๕๑] เหตุยา นว ฯ   
                      นกิเลสกิเลสวิปฺปยุตฺตทุก   
        [๑๕๒]      นกิเลส ฺเจวนกิเลสวิปฺปยุตฺต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นกิเลโสเจวนกิเลสวิปฺปยุตฺโตจ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นกิเลสวิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกิเลสวิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจกิเลโส   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นกิเลส ฺเจว-   
นกิเลสวิปฺปยุตฺต ฺจ       นกิเลสวิปฺปยุตต ฺเจวนโนจกิเลส ฺจ      ธมฺม    
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ปฏิจฺจ   นกิเลโสเจวนกิเลสวิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๑๕๓] เหตุยา นว ฯ   
                    กิเลสวิปฺปยุตฺตนสงฺกิเลสิกทุก   
        [๑๕๔]  กิเลสวิปฺปยตฺุต  นสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ กิเลสวิปฺปยุตฺโต   
นสงฺกิเลสิโก     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กิเลสวิปฺปยตฺุต   
นสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กิเลสวิปปฺยุตฺโต   นอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กิเลสวิปฺปยุตฺต   นสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
กิเลสวิปฺปยุตฺโต   นสงฺกิเลสิโก   จ  กิเลสวิปฺปยุตฺโต  นอสงฺกิเลสิโก  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   กิเลสวิปฺปยุตฺต   นอสงฺกิเลสิก   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    กิเลสวิปปฺยุตฺโต   นอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    กิเลสวิปฺปยุตฺต    นสงฺกิเลสิก ฺจ   กิเลสวิปปฺยุตฺต   
นอสงฺกิเลสิก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กิเลสวิปฺปยุตฺโต  นอสงฺกิเลสิโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๕] เหตุยา ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                       นทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
[๑๕๖]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ     นนทสสฺเนนปหาตพฺพ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ     ฯ     นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ    นนทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ    ธมฺม    
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ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๗] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว ฯ   
                       นภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๑๕๘]   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ     นนภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ     ฯ     นภาวนายปหาตพฺพ ฺจ    นนภาวนายปหาตพฺพ ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๖๐]       นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก       ธมมฺ       ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ฺจ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ฺจ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๑] เหตุยา นว ฯ   
                     นภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๖๒]       นภาวนายปหาตพฺพเหตุก       ธมมฺ       ปฏิจฺจ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ    
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นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ฺจ   
นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ฺจ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๓] เหตุยา นว ฯ   
                          นสวิตกกฺทุก   
        [๑๖๔]   นสวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสวิตกฺโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอวิตกฺโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นสวิตกฺก ฺจ    นอวิตกฺก ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นสวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๕] เหตุยา นว ฯ   
                          นสวิจารทุก   
        [๑๖๖]   นสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสวิจาโร  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอวิจาโร  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นสวิจาร ฺจ   นอวิจาร ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ นสวิจาโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๗] เหตุยา นว ฯ   
                           นสปฺปติทุก   
        [๑๖๘]   นสปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสปฺปติโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอปฺปติก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นอปฺปติโก  ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นสปฺปติก ฺจ    นอปฺปติก ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นสปฺปติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๙] เหตุยา นว ฯ   
                          นปติสหคตทุก   
        [๑๗๐]    นปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นปติสหคโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นนปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนปติสหคโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นปติสหคต ฺจ   
นนปติสหคต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นปติสหคโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๗๑] เหตุยา นว ฯ   
                          นสุขสหคตทุก   
        [๑๗๒]   นสุขสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสุขสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นนสุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนสุขสหคโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ    นสุขสหคต ฺจ   
นนสุขสหคต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสุขสหคโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๗๓] เหตุยา นว ฯ   
                        นอุเปกฺขาสหคตทุก   
        [๑๗๔]   นอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นนอุเปกฺขาสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นนอุเปกฺขาสหคโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   
นอุเปกฺขาสหคต ฺจ   นนอุเปกฺขาสหคต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๗๕] เหตุยา นว ฯ   
                         นกามาวจรทุก   
        [๑๗๖]    นกามาวจร    ธมฺม   ปฏจฺิจ   นกามาวจโร   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นนกามาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนกามาวจโร   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นกามาวจร ฺจ   
นนกามาวจร ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกามาวจโร   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๗๗] เหตุยา นว ฯ   
                          นรูปาวจรทุก   
        [๑๗๘]   นรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นรูปาวจโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นนรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนรูปาวจโร   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ    นรูปาวจร ฺจ   
นนรูปาวจร ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นรปูาวจโร    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๗๙] เหตุยา นว ฯ   
                         นอรูปาวจรทุก   
        [๑๘๐]    นอรูปาวจร    ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอรูปาวจโร   ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   นนอรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนอรูปาวจโร     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   
นอรูปาวจร ฺจ     นนอรปูาวจร ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนอรูปาวจโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๘๑] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                         นปริยาปนฺนทุก   
        [๑๘๒]    นปริยาปนฺน    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปรยิาปนฺโน   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นอปริยาปนฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอปริยาปนฺโน     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นปริยาปนฺน ฺจ     นอปรยิาปนฺน ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปริยาปนฺโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๘๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                          นนิยฺยานกิทุก   
        [๑๘๔]   นนิยฺยานิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนิยฺยานิโก  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นอนิยฺยานิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิยฺยานิโก   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ    นนิยฺยานิก ฺจ   
นอนิยฺยานิก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนยิฺยานิโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๘๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ    
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                           นนิยตทุก   
         [๑๘๖]   นนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนิยโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นอนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิยโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     นนิยต ฺจ    นอนิยต ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิยโต ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
         [๑๘๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                          นสอุตฺตรทุก   
        [๑๘๘]   นสอุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสอุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอนุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอนุตฺตโร  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ    นสอุตฺตร ฺจ    นอนุตฺตร ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นสอุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๘๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                           นสรณทกุ   
        [๑๙๐]    นสรณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   นอรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรโณ   ธมโฺม   
อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นสรณ ฺจ   นอรณ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ นสรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๙๑] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                     ปจฺจนียทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ    
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                       ปจฺจนียทุกตฺติกปฏาน   
                        นเหตุทุกนกุสลตฺติก   
        [๑๙๒]   นเหตุ   นกสุล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   อกุสล   อพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ    ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ฯ   นเหตุ   นกุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นเหตู   อกุสเล   อพฺยากเต   ขนฺเธ  ปฏจฺิจ  เหตุ  ฯ  นเหตุ  นกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นกสุโล   จ   นนเหตุ   นกุสโล   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๓]    นนเหตุ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นกสุล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นกสุโล   จ   นนเหตุ   นกุสโล   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๔]   นเหตุ   นกสุล ฺจ   นนเหตุ   นกุสล ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ   นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นนเหตุ  นกุสล ฺจ{   
นนเหตุ    นกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนเหตุ    นกุสโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นกสุล ฺจ    นเหตุ    นกุสล ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นกสุโล   จ   นนเหตุ   นกุสโล   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๙๕] เหตุยา นว อวิคเต นว นเหตุยา เทฺว ฯ   
            สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๑๙๖]   นนเหตุ  นกสุโล  ธมฺโม  นนเหตุสฺส  นกุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นนเหตุ    นกุสโล    ธมโฺม    นเหตุสฺส   
นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  นนเหตุ  นกุสโล  ธมฺโม   
นเหตุสฺส    นกุสลสฺส    จ    นนเหตุสฺส    นกุสลสฺส    จ   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๙๗]   นเหตุ   นกสุโล   ธมโฺม  นเหตุสฺส  นกุสลสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๙๘] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
                   ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๑๙๙]   นเหตุ  นอกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   กุสล  อพฺยากต  เอก  ขนฺธ  ปฏจฺิจ   
ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  นเหตุ  นอกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นนเหตุ   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตู  กุสเล   
อพฺยากเต   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เหตุ   ฯ  นเหตุ  นอกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ   นอกสุโล   จ   นนเหตุ   นอกสุโล   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๐]   นนเหตุ   นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ  นอกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นเหตุ   นอกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  นนเหตุ  นอกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอกุสโล   จ   นนเหตุ  นอกุสโล  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๑]   นเหตุ   นอกุสล ฺจ   นนเหตุ  นอกุสล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ     นอกุสโล     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
นอกุสล ฺจ   นนเหตุ   นอกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นอกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นอกุสล ฺจ    นนเหตุ   
นอกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอกุสโล  จ  นนเหตุ  นอกุสโล  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๒] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๒๐๓]   นเหตุ   นอพฺยากต   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสลากุสล   นเหตุ   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ตโย   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ  ฯ  นเหตุ  นอพฺยากต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นอพฺยากโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอพฺยากโต  จ  นนเหตุ   
นอพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๔]   นนเหตุ  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นอพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๐๕]   นเหตุ   นอพฺยากต ฺจ   นนเหตุ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นเหตุ    
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นอพฺยากต ฺจ    นนเหตุ    นอพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนเหตุ   
นอพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นอพฺยากต ฺจ   
นนเหตุ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอพฺยากโต  จ  นนเหตุใ   
นอพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๖] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                       นเหตุทุกนเวทนาตฺติก   
        [๒๐๗]    นเหตตนสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นนเหตุ   นสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๘] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๒๐๙]   นเหตุ   นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๐] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๒๑๑]   นเหตุ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ      นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๒] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                       นเหตุทุกนวิปากตฺติก   
        [๒๑๓]  นเหตุ  นวิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... นเหตุ นวิปากธมฺมธมฺม    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 56 

ปฏิจฺจ ... นเหตุ นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                   นเหตุทุกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๒๑๔]   นเหตุ   นอุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
นอนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นเหตุทุกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๒๑๕]   นเหตุ  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกนวิตกฺกตฺติก   
        [๒๑๖]   นเหตุ   นสวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏจฺิจ  ...  นเหตุ   
นอวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   นอวิตกฺกอวิจาร   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นเหตุทุกนปติตฺติก   
        [๒๑๗]  นเหตุ  นปติสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ นสุขสหคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเหตุ นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเหตุทุก นทสฺสนตฺติก   
        [๒๑๘]   นเหตุ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
นภาวนาย   ปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ  นเนวทสฺสเนน-   
นภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                 นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๒๑๙]  นเหตุ  นทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... นเหตุ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      ...      นเหตุ   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นเหตุทุกนอาจยคามิตฺติก   
        [๒๒๐]    นเหตุ   นอาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   
นอปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   นเนวาจยคามินาปจยคามึ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกนเสกฺขตฺติก   
        [๒๒๑]   นเหตุ   นเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นอเสกฺข   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเหตุ นเนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกนปริตฺตตฺติก   
        [๒๒๒]   นเหตุ   นปริตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นมหคฺคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเหตุ นอปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นเหตุทุกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๒๒๓]   นเหตุ   นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นเหตุ   
นมหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...   นเหตุ   นอปฺปมาณารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นเหตุทุกนหีนตฺติก   
        [๒๒๔]  นเหตุ  นหนี  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นเหตุ  นมชฺฌิม  ธมฺม    
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ปฏิจฺจ ... นเหตุ นปณีต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกนมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๒๒๕]   นเหตุ   นมิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   
นสมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเหตุ นอนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นเหตุทุกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๒๒๖]   นเหตุ   นมคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   
นมคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเหตุ นมคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๒๒๗]  นเหตุ  นอนุปฺปนฺน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นอุปปฺาทึ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นเหตุทุกนอตีตตฺติก   
        [๒๒๘]   นเหตุ   นอตีต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นอนาคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นเหตุทุกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๒๒๙]   นเหตุ   นอตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   
นอนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกนอชฺฌตฺตตฺติก   
        [๒๓๐]   นเหตุ  นอชฺฌตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นพหิทฺธา   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                    นเหตุทุกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๒๓๑]   นเหตุ   นอชฺฌตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
นพหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นเหตุทุกนสนิทสฺสนตฺติก   
        [๒๓๒]    นเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นนเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   จ   นนเหตุ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๓]    นนเหตุ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   จ   นนเหตุ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๔]        นเหตุ       นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ       นนเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    นนเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นนเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
นนเหตุ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
จ     นนเหตุ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     จ     ธมฺมา    อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๕] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๒๓๖]    นเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นนเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอทิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   จ   นนเหตุ   นอนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๗]    นนเหตุ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    นนเหตุ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๘]  นเหตุ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ  นนเหตุ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นเหตุ       นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    นนเหตุ    
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นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นนเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
นนเหตุ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
จ     นนเหตุ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     จ     ธมฺมา    อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๙] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ   
            สหชาตวาเรป สมฺปยุตฺตวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๒๔๐]    นนเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    นนเหตุสฺส   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นนเหตุ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      นเหตุสฺส      นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นนเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม  นเหตุสฺส  นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิสฺส  จ  นนเหตุสฺส นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   
จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๒๔๑]     นเหตุ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    นเหตุสฺส   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๒๔๒] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
                   ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๒๔๓]    นเหตุ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔๔] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
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                       นสเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๔๕]   นสเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสเหตุโก  นกุสโล   
ธมฺโม     อุปปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉาสหคต    อุทฺธจฺจสหคต   
โมห    ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   ตโย   
มหาภูตา   ฯ   นสเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอเหตุโก  นกุสโล   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    วิจิกิจฺฉาสหคต    อุทฺธจฺจสหคต   
โมห    ปฏิจฺจ    สมฺปยุตฺตกา   ขนฺธา   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุ   ปฏิจฺจ   
สเหตุกา   ขนฺธา   ฯ   นสเหตุก   นกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสเหตุโก   
นกุสโล   จ   นอเหตุโก  นกุสโล  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ     ฯ     นอเหตุก     นกุสล     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นอเหตุโก   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นสเหตุก   
นกุสล ฺจ   นอเหตุก   นกุสล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก   นกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๔๖] เหตุยา นว ฯ   
        [๒๔๗]   นสเหตุก   นอกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นสเหตุโก  นอกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นอเหตุก   นอกสุล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   นอกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ   ฯ   นสเหตุก   นอกสุล ฺจ   นอเหตุก   นอกสุล ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นสเหตุโก นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๔๘] เหตุยา นว ฯ    
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        [๒๔๙]    นสเหตุก    นอพฺยากต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   
นอพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นอเหตุก   
นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   นอพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นสเหตุก  นอพฺยากต ฺจ  นอเหตุก  นอพฺยากต ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอเหตุโก     นอพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๒๕๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุสมฺปยุตฺตทุก นเหตุ นสเหตุกทุกสทิส ฯW   
                     นเหตุสเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๕๑]     นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ     นกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ    นกุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโกเจวนนจเหตุ   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   
นกุสล          ธมฺม         ปฏิจฺจ         นนเหตุเจวนอเหตุโกจ   
นกุสโล   จ   นอเหตุโกเจวนนจเหตุ   นกุสโล   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นอเหตุก ฺเจวนนจเหตุ    นกุสล    ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   นอเหตุโกเจวนนจเหตุ  นกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ          ฯ          นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ          นกสุล ฺจ   
นอเหตุก ฺเจวนนจเหตุ     นกุสล ฺจ     ธมฺม     ปฏจฺิจ    นเหตุเจว   
นอเหตุโก นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
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        [๒๕๒] เหตุยา นว ฯ   
        [๒๕๓]     นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ    นอกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๕๔] เหตุยา นว ฯ   
        [๒๕๕]    นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ    นอพฺยากต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา:ฯ   
        [๒๕๖] เหตุยา นว ฯ   
นเหตุเจว นเหตุวิปฺปยุตฺตทุก นเหตุเจว นเหตุสมฺปยุตฺตทุกสทิส ฯ   
                     นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๕๗]  นเหตุ  นสเหตุก  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ นสเหตุโก   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นว  ฯ  นเหตุ  นสเหตุก   
นอกุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นสเหตุโก  นอกสุโล  ...  นว  ฯ   
นเหตุ    นอเหตุก    นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอเหตุโก   
นอพฺยากโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอกเมว  ฯ  เอเตน   
อุปาเยน กุสลากุสลทุก กสุลตฺติกเมว เอตฺถ วฏฏติ ฯ   
                       จูฬนฺตรทุก นกุสลตฺติก   
        [๒๕๘]   นอปฺปจฺจย   นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอสงฺขต   
นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสนิทสฺสน  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ   
นสปฺปฏิฆ    นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอปฺปฏิฆ   นกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นรูป  นกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นอรปู  นกุสล ธมฺม    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 65 

ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นโลกิย  นกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นโลกุตฺตร นกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นเกนจิวิ ฺเยฺย  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นเกนจินวิ ฺเยฺย นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    โนอาสวโคจฺฉกทุก นกุสลตฺติก   
        [๒๕๙]  โนอาสว  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นโนอาสว  นกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสาสว  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนาสว   
นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอาสวสมฺปยุตฺต  นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นอาสววิปฺปยุตฺต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   
นกุสล      ธมฺม      ปฏิจฺจ      ...     นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...   ฯ   นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   ...   นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสวนกุสล   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว นกุสล ธมฺม ปฏจฺิจ ...   
นอาสววิปฺปยุตฺต นอนาสว นกุสล ธมมฺ ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      ฉโคจฺฉกทุก นกุสลตฺติก   
        [๒๖๐]   โนส ฺโชน   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นโนส ฺโชน   
นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  โนคนถฺ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
โนโอฆ ... โนโยค ... โนนีวรณ โนปรามาส ... ฯ   
                       มหนฺตรทกุ นกุสลตฺติก   
        [๒๖๑]   นสารมฺมณ  ...  นอนารมฺมณ  ...  ฯ  นจิตฺต  นกุสล   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นโนจิตฺต  นกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเจตสิก    
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นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  นจิตฺตสมฺปยุตฺต  นกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นจิตฺตสสฏ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
โนจิตฺตสมุฏาน   นกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  ...  ฯ  โนจิตฺตสหภุ  นกุสล   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  โนจิตฺตานุปริวตฺตึ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏาน  นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...   ฯ   โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...    ฯ    นอชฺฌตฺติก   นกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  นพาหิร  นกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  นอุปาทา  นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ นอุปาทินฺน นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   โนอุปาทานโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๒] โนอุปาทาน นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    โนกิเลสโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๓]  โนกิเลส  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นโนกิเลส  นกสุล   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสงฺกเิลสิก นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอสงฺกิเลสิก   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...    ฯ    นสงฺกิลิฏ   นกสุล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  นอสงฺกิลิฏ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นกิเลสสมฺปยุตฺต   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...    นกิเลสวิปฺปยุตฺต    นกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกิเลส ฺเจวนอสงฺกิเลสิก ฺจ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ...   
นอสงฺกิเลสิก ฺเจวนโนจกิเลส    นกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...   ฯ   
นกิเลส ฺเจวนอสงฺกิลิฏ ฺจ      นกุสล      ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...   
นอสงฺกิลิฏ ฺเจวนโนจกิเลส  นกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ... ฯ นกิเลส ฺเจว-   
นกิเลสวิปฺปยุตฺต ฺจ   
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นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกิเลสวิปฺปยุตฺต ฺเจว-   
นโนจกิเลส    นกุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นกิเลสวิปฺปยุตฺต   
นสงฺกิเลสิก   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกิเลสวิปฺปยุตฺต  นอสงฺกิเลสิก   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        ปฏ ิทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๔]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    นกุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นภาวนายปหาตพฺพ   
นกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ       ...      นนภาวนายปหาตพฺพ   
นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  นกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...  นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นนภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุก    นกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ    ...    ฯ   นสวิตกฺก   
นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นอวิตกฺก  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสวิจาร    นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอวิจาร   นกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสปฺปติก   นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอปฺปติก   
นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นปติสหคต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นนปติสหคต   นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสุขสหคต  นกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  นนสุขสหคต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นอุเปกฺขาสหคต   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...    นนอุเปกฺขาสหคต   นกุสล   ธมฺม    
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ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกามาวจร  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นนกามาวจร   
นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นรูปาวจร  นกุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...   
นนรูปาวจร   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอรูปาวจร  นกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  นนอรูปาวจร  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นปรยิาปนฺน   
นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอปริยาปนฺน  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ   
นนิยฺยานิก   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอนิยฺยานิก  นกุสล  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นนิยต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนิยต  นกุสล   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสอุตฺตร  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนุตฺตร   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
        [๒๖๕]    นสรณ    นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   นกุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นอรโณ     นกุสโล     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอรณ   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นสรโณ    นกุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอรณ   นกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นกุสโล  จ   
นอรโณ   นกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นสรณ   
นกุสล ฺจ    นอรณ    นกสุล ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นสรโณ   นกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๖] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
        [๒๖๗]   นสรณ   นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นอกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๒๖๘] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ   
        [๒๖๙]   นสรณ   นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นอพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอรณ   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอรโณ นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๐] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
              สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      นสรณทุก นเวทนาตฺติก   
        [๒๗๑]  นสรณ  นสขุาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสรณ   นทกฺุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นสรณ   
นอทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ�    
                       นสรณทกุ นวิปากตฺติก   
        [๒๗๒]  นสรณ  นวิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... นสรณ นวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นสรณ นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                   นสรณทุก นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๒๗๓]    นสรณ    นอุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   
นสรณ     นอนุปาทินฺนุปาทานิย     ธมฺม     ปฏิจฺจ    ...    นสรณ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                            ฯเปฯ   
                      นสรณทุก นสนิทสฺสนตฺติก   
        [๒๗๔]    นสรณ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นสรณ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอรโณ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสรณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นสรโณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   จ   นอรโณ  นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
จ   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นอรโณ      นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอรณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นอรณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ  นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
จ     นอรโณ     นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ     จ     ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:  ฯ  นสรณ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ  นอรณ นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นสรโณ      นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๗๕] เหตุยา นว ฯ   
        [๒๗๖]    นสรณ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอรโณ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นอรณ   นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นสรโณ      นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นอรณ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสรโณ    
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นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    นอรโณ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นสรณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   นอรณ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นสรโณ    นอนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๗] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ   
           สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๒๗๘]    นสรณ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๙] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                    ปจฺจนีย ทุกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________   
                       ปจฺจนียติกทุกปฏาน   
                        นกุสลตฺติกนเหตุทุก   
        [๒๘๐]   นกุสล   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    นกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นกุสล   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล   นเหตุ   จ  นอพฺยากโต  นเหตุ  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นกุสโล    นเหตุ    จ   นอกุสโล   นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๒๘๑]   นอกุสล  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   นเหตุ   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นอกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   นเหตุ   จ  นอพฺยากโต   
นเหตุ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นเหตุ   จ   นอกุสโล   นเหตุ   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชชฺนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๒๘๒]   นอพฺยากต   นเหตุ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นอพฺยากโต  นเหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอพฺยากต   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกสุโล  นเหตุ  จ   
นอพฺยากโต     นเหตุ     จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นอพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  นเหตุ  จ  นอพฺยากโต   
นเหตุ    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นเหตุ   จ   นอกุสโล   นเหตุ   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ    
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        [๒๘๓]   นกุสล   นเหตุ ฺจ   นอพฺยากต  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล  นเหตุ ฺจ   
นอพฺยากต    นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นเหตุ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล   นเหตุ ฺจ   นอพฺยากต   นเหตุ ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ ฯ   
        [๒๘๔]   นอกุสล   นเหตุ ฺจ  นอพฺยากต  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล     นเหตุ     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   
นเหตุ ฺจ    นอพฺยากต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นเหตุk   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   นเหตุ ฺจ   นอพฺยากต   
นเหตุ ฺจธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๒๘๕]   นกุสล   นเหตุ ฺจ   นอกุสล   นเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล  นเหตุ ฺจ   
นอกุสล    นเหตุ ฺจ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นเหตุ ฺจ   นอกุสล  นเหตุ ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล   นเหตุ   จ  นอกุสโล  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๘๖]   เหตุ   ยา   เอกูนตฺตึส   อารมฺมเณ   จตุวีส  อวิคเต   
เอกูนตฺตึส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ    
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        [๒๘๗]   นกุสล  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นนเหตุ    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นนเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นนเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นกุสล   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นนเหตุ   จ  นอพฺยากโต   
นนเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นนเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นนเหตุ  จ  นอกุสโล  น  นเหตุ  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ   ฯ  นอกุสล  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    นนเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   
นอพฺยากต    นนเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   นนเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นกุสล   นนเหตุ ฺจ   นอพฺยากต   
นนเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอกุสล   นนเหตุ ฺจ   นอพฺยากต  นนเหตุ ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ    ฯ   นกสุล   นนเหตุ ฺจ   นอกุสล   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๘๘]   เหตุยา   จตุวีส   อารมฺมเณ   จตุวีส  อวิคเต  จตุวีส   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      นกุสลตฺติก นสเหตุกทุก   
        [๒๘๙]   นกุสล   นสเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสเหตุโก    
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    นกสุล   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นสเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นสเหตุโก    จ   นอกุสโล   
นสเหตุโก   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นอกสุล   
นสเหตุก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นสเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   นสเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นสเหตุโก   จ   นอกุสโล  นสเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอพฺยากต   นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล   
นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นกุสล   
นสเหตุก ฺจ    นอพฺยากต    นสเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นกุสล   
นสเหตุก ฺจ   นอกุสล   นสเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๙๐]   เหตุยา   ปณฺณรส   อารมฺมเณ   นว  อวิคเต  ปณฺณรส   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๒๙๑]   นกุสล   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกสุโล  นอเหตุโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ   ฯ   นอกุสล   นอเหตุก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นอเหตุโก   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ    ฯ    นอพฺยากต    นอเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต    
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นอเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นกสุล   
นอเหตุก ฺจ    นอพฺยากต    นอเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นอเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอกุสล   
นอเหตุก ฺจ    นอพฺยากต    นอเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นอเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นกุสล   
นอเหตุก ฺจ     นอกุสล    นอเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นอกุสโล   
นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๙๒] เหตุยา จตุวีส อวิคเต จตุวีส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                    นกุสลตฺติกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๒๙๓]   นกุสล   นเหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...  นกุสล   
นเหตุวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                     นกุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๒๙๔]   นกุสล   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นกุสล นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นกุสลตฺติกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๒๙๕]   นกุสล  นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...   
นกุสล นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นกุสลตฺติกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๒๙๖]   นกุสล   นเหตุ   นสเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นกุสล   
นเหตุ นอเหตุก ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ    
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                       นกุสลตฺติกจูฬนฺตรทุก   
        [๒๙๗]  นกุสล  นอปฺปจฺจย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นกุสล นอสงฺขต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล  นสนิทสสฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกสุล   
นอนิทสฺสน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล  นสปฺปฏฆิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ ...   
นกุสล  นอปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล  นรปู ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นกุสล  นอรปู  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  นกุสล  นโลกิย ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นกุสล   นโลกุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นกุสล  นเกนจิวิ ฺเยฺย   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นเกนจินวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นกุสลตฺติกโนอาสวโคจฺฉกทุก   
        [๒๙๘]  นกุสล  โนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกสุล  นโนอาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นกสุล  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล   
นอนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ นกุสล นอาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นกุสล   นอาสววิปฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล  นอาสว ฺเจว-   
นอนาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...   นกสุล  นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    ฯ   นกุสล   นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นกุสล  อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นกุสล อาสววิปฺปยุตฺต นอนาสว ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกฉโคจฺฉกทุก   
        [๒๙๙]    นกุสล   โนส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล    
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โนคนฺถ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  โนโอฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... นกสุล   
โนโยค   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล  โนนีวรณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...   
นกุสล โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกมหนฺตรทุก   
        [๓๐๐]    นกุสล    นสารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นอนารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  นโนจิตฺตปท นลพฺภติ ฯ   
นกุสล  นจิตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ... ฯ นกสุล นเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นกุสล   นจิตฺตสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นกุสล  นจิตฺตสสฏ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล  นจิตฺตสมุฏาน ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ นกสุล   
นจิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นกุสล  นจิตฺตานุปริวตฺตึ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นกุสล  นจิตฺตสสฏสมุฏาน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นกุสล    นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นกสุล   
นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...    ฯ   นกุสล   
นอชฺฌตฺติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นพาหิร  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นกุสล   นอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นกุสล  นอุปาทินฺน  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นกสุล นอนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นกุสลตฺติกทฺวิโคจฺฉกทุก   
        [๓๐๑]    นกุสล   โนอุปาทาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นโนอุปาทาน  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  นกุสล  โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นกุสล นโนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                        นกุสลตฺติกปฏ ิทุก   
        [๓๐๒]    นกุสล    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   
นนกุสล    นนทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นกสุล   
นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล  นนภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...   ฯ   นกุสล   นทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...  นกุสล  นนทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นกุสล    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    นกุสล   
นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นกุสล  นสวิตกฺก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นกุสล  นอวิตกฺก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล   
นสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นกุสล    นสปฺปติก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   นอปฺปติก   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นกุสล   นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นกุสล   
นนปติสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  นกุสล  นสุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นกุสล   นนสุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล  นอุเปกฺขาสหคต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นกุสล  นนอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นกุสล   นกามาวจร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นนกามาวจร  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นกุสล   นรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นกุสล   
นนรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นกุสล นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นกุสล   นนอรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นกุสล  นปริยาปนฺน   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอปริยาปนฺน  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ นกสุล    
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นนิยฺยานิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอนิยฺยานิก  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นกุสล  นนิยต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นกุสล  นอนิยต  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นกุสล    นสอุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   นอนุตฺตร   ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
        [๓๐๓]    นกุสล    นสรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล   นสรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล   นสรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล     นสรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกสุล   
นสรณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสรโณ   จ  นอกุสโล  นสรโณ  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นอกุสล   นสรณ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นสรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ   ฯ   นอพฺยากต   นสรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต  นสรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ   ฯ   นอกุสล   นสรณ ฺจ   
นอพฺยากต    นสรณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสรโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ    ฯ   นกุสล   นสรณ ฺจ   นอกุสล   
นสรณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นสรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๐๔]   เหตุยา  เอกวีส  อารมฺมเณ  สตฺตรส  อวิคเต  เอกวีส   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๓๐๕]    นกุสล    นอรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล   นอรโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๓๐๖] เหตุยา นว ฯt   
                       นเวทนาตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๐๗]     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นเหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นเหตุ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ       ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ         ธมฺม        ปฏิจฺจ        นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นวิปากตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๐๘]   นวิปาก   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นวิปากธมฺมธมฺม   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๐๙]    นอุปาทินฺนุปาทานิย    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นอนุปาทินฺนุปาทานิย   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๐]    นสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นวิตกฺกตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๑]  นสวิตกฺกสวิจาร นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอวิตกฺกวิจารมตฺต   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    นอวิตกฺกอวิจาร    นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นปติตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๒]   นปติสหคต   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...  นสุขสหคต   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอุเปกฺขาสหคต นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นทสฺสนตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๓]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นภาวนายปหาตพฺพ       นเหตุ       ธมฺม       ปฏิจฺจ       ...   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                 นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก นเหตุทุก�    
        [๓๑๔]   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุก      นเหตุ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      ...   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                     นอาจยคามิตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๕]   นอาจยคามึ   นเหตุ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นอปจยคามึ   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเนวาจยคามินาปจยคามึ  นเหตุ  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นเสกฺขตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๖]   นเสกฺข   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอเสกฺข  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเนวเสกฺขานาเสกฺข นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                       นปริตฺตตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๗]   นปริตฺต   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นมหคฺคต  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอปฺปมาณ นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นปริตฺตารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๘]  นปริตฺตารมฺมณ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... นมหคฺคตารมฺมณ   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    นอปฺปมาณารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นหีนตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๑๙]   นหีน   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นมชฺฌิม  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นปณีต นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                       นมิจฺฉตฺตตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๐]   นมิจฺฉตฺตนิยต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสมฺมตฺตนิยต   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอนิยต นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                     นมคฺคารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๑]   นมคฺคารมฺมณ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นมคฺคเหตุก   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นมคฺคาธิปตึ นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                       นอุปฺปนฺนตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๒]   นอนุปฺปนฺน   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอุปฺปาทึ   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นอตีตตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๓]   นอตีต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนาคต  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นอตีตารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๔]  นอตีตารมฺมณ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... นอนาคตารมฺมณ   
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     ...     นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นอชฺฌตฺตตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๕]   นอชฺฌตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นพหิทฺธา  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๖]  นอชฌฺตฺตารมฺมณ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ ... นพหิทฺธารมฺมณ   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ  
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                      นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๒๗]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นเหตุ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  :  ฉ  ฯ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   นเหตุ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    นเหตุ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
นเหตุ       ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นเหตุ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฉ    ฯ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นเหตุ ฺจ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นเหตุ ฺจ       อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      นเหตุ ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๓๒๘] เหตุยา ตึส อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๓๒๙] นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นนเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
        นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ    
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                     นสนิทสฺสนตฺติกนสเหตุกทุก   
        [๓๓๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๓๑]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นเหตุ วิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๓๓๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุ ฺเจว   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ...   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอเหตุก ฺเจว   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๓๓]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺเจว  นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ...    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจว   นนเหตุ ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๓๓๔]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเหตุ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นเหตตนอเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นสนิทสฺสนตฺติกจูฬนฺตรทุก   
        [๓๓๕]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอปฺปจฺจย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอสงฺขต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    
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นสนิทสฺสน    ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอปฺปฏิฆ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นโลกุตฺตร   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นเกนจินวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกสตฺตโคจฺฉกทุก   
        [๓๓๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   โนส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
โนคนฺถ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...    นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    โนโอฆ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   โนโยค  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   โนนีวรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   
โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นสนิทสฺสนตฺติกมหนฺตรทุก   
        [๓๓๗]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯe   
สงฺขิตฺต   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นจิตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นโน   
จิตฺตปท  นลพฺภติ  ฯ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นจิตฺตสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ   
นจิตฺตสสฏ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...     ฯ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   
นจิตฺตสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นจิตฺตสหภุ    
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ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ นจิตฺตานุปริวตฺตึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นจิตฺตสสฏสมุฏาน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...   ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอชฺฌตฺติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   
นพาหิร    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอุปาทา   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ  นอุปาทินฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกทฺวิโคจฺฉกทุก   
        [๓๓๘]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   โนอุปาทาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นสนิทสฺสนตฺติกปฏ ิทุก   
        [๓๓๙] นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นทสฺสเนนปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      ปฏ ิทุก วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๓๔๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสรโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นสรณ       ธมฺม       ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      นสรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสรณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นสรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ฉ   ฯ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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นสรโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นสรณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นสรโณ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฉ    ฯ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นสรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฉ  ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ       นสรณ ฺจ      นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ      นสรณ ฺจ(   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    นสรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ   นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ   นสรณ ฺจ  นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
นสรณ ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นสรโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๓๔๑]   เหตุยา   ตึส   อารมฺมเณ  นว  อวิคเต  ตึส  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
        [๓๔๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอรณ       ธมฺม       ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      นอรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอรณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอรโณ     จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๓]  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอรณ   ธมมฺ ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอรณ       ธมฺม       ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      นอรโณ    
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอรณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอรโณ     จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นอรณ ฺจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอรณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    นอรโณ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอรณ ฺจ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอรณ ฺจ          ธมฺม          ปฏิจฺจ         นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอรณ ฺจ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอรณ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ        จ        นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นอรโณ       จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๕] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
          สหชาตวาเรป ปจฺจยวาเรป นิสฺสย วาเรป สสฏวาเรป   
          สมฺปยตฺุตวาเรป สพฺพตฺถ นว ฯ   
                    ปจฺจนียติกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                       __________________   
                       ปจฺจนียติกตฺติกปฏาน   
                      นกุสลตฺติกนเวทนาตฺติก   
        [๓๔๖]     นกุสล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นกุสโล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
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นกุสล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏจฺิจ     นอกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต  นสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นกุสล  นสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นกุสโล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ      นอพฺยากโต      นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ     ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     นกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๔๗]    นอกุสล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอกุสโล   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นอกุสล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต        ธมฺม        ปฏิจฺจ       นอพฺยากโต   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ      นอพฺยากโต      นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ     ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นกุสโล     นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     นอกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ    
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        [๓๔๘]    นอพฺยากต    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอพฺยากโต       นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นอพฺยากต    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นอพฺยากต     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ      เหตุปจฺจยา:   
นอพฺยากต     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นกสุโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ  นอพฺยากโต  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นอกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ   
นอพฺยากโต     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นอพฺยากต    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล  นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ  นอกุสโล นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๓๔๙]     นกุสล     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอพฺยากต   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ        ธมมฺ        ปฏิจฺจ        นกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   นอพฺยากต  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอกุสโล    นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:      นกุสล     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอพฺยากต    
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นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอพฺยากโต   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๕๐]     นอกุสล     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    นอพฺยากต   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ        ธมมฺ        ปฏิจฺจ        นกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอพฺยากต     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม        ปฏิจฺจ        นอกุสโล        นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๕๑]      นกุสล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอกสุล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ        ธมมฺ        ปฏิจฺจ        นกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   นอกุสล   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอกุสโล    นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:      นกุสล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ      นอกสุล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ        ธมมฺ        ปฏิจฺจ        นกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    นอกสุโล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๕๒]    เหตุยา    เอกูนตฺตึส   อารมฺมเณ   จตุวีส   อวิคเต   
เอกูนตฺตึส ฯ   
        สหชาตวาเรป ป ฺหาวาเรป วิตฺถาโร ฯ    
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        [๓๕๓]    นกุสล    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นกุสล     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอกสุโล   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต        ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอพฺยากโต   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นทุกฺขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต   จ   นอพฺยากโต   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ      เหตุปจฺจยา:      นกุสล     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ   นอกุสโล   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ     ฯ    นอกุสล    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอกุสโล       นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นอพฺยากต   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     ฉ     ฯ     นกุสล     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   
นอพฺยากต    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ   
นอกุสล    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   นอพฺยากต   นทกฺุขายเวทนาย-    
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สมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นกสุล   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอกสุล     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม        ปฏิจฺจ        นกสุโล        นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๕๔]    เหตุยา   เอกูนตฺตึส   อวิคเต   เอกูนตฺตึส   สพฺพตฺถ   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๓๕๕]   นกุสล   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล      นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ    ฯ    นอกุสล   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺมu   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ  ฯ  นอพฺยากต  นอทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นอทุกขฺมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฉ   ฯ   นกุสล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ       นอพฺยากต      นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   
นอกุสล          นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ         นอพฺยากต   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นกสุโล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ     ฯ     นกุสล    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    นอกุสล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    
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ธมฺม      ปฏจฺิจ      นกุสโล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๕๖]    เหตุยา   เอกูนตฺตึส   อวิคเต   เอกูนตฺตึส   สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
                       นกุสลตฺติกนวิปากตฺติก   
        [๓๕๗]  นกุสล  นวิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นวิปาโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นวิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นวิปาก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นวิปาโก    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นกุสล   นวิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นวิปาโก  จ  นอพฺยากโต   
นวิปาโก    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นวิปาก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นวิปาโก  จ  นอกุสโล  นวิปาโก  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นอกุสล  นวิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    นวิปาโก    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   
นอพฺยากต   นวิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   นวิปาโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฉ   ฯ   นกุสล   นวิปาก ฺจ   นอพฺยากต   
นวิปาก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     ป ฺจ     ฯ     นอกุสล    นวิปาก ฺจ    นอพฺยากต   
นวิปาก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ  นกุสล  นวิปาก ฺจ  นอกุสล  นวิปาก ฺจ  ธมฺม    
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ปฏิจฺจ นกุสโล นวิปาโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๕๘]    เหตุยา   เอกูนตฺตึส   อวิคเต   เอกูนตฺตึส   สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
        [๓๕๙]      นกุสล     นวิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล   
นวิปากธมฺมธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอกุสโล     นวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นกุสล    นวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
นอกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นอกุสล     นวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นอกุสล     นวิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ   
นกุสโล     นวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   
นวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   นอกุสโล   
นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นกุสล   
นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     นอกุสล    นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ�   
นกุสโล     นวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นกุสล   
นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     นอกุสล    นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอกุสโล     นวิปากธมฺมธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล   
นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     นอกุสล    นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นวิปากธมฺมธมฺโม    จ    นอกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๓๖๐] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๓๖๑]    นกุสล   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                   นกุสลตฺติกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๓๖๒]   นกุสล   นอุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล   
นอนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                  นกุสลตฺติกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๓๖๓]   นกุสล  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกนวิตกฺกตฺติก   
        [๓๖๔]   นกุสล   นสวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นกสุล   
นอวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   นอวิตกฺกอวิจาร   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นกุสลตฺติกนปติตฺติก   
        [๓๖๕]    นกุสล    นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นสุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกนทสฺสนตฺติก   
        [๓๖๖]   นกุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล    
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นภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                  นกุสลตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๓๖๗]   นกุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...   
นกุสล    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    นกุสล   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นกุสลตฺติกนอาจยคามิตฺติก   
        [๓๖๘]    นกุสล   นอาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นอปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   นเนวาจยคามินาปจยคามึ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกนเสกฺขตฺติก   
        [๓๖๙]   นกุสล   นเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอเสกฺข   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นเนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกนปริตฺตตฺติก   
        [๓๗๐]   นกุสล   นปริตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นมหคฺคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นอปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นกุสลตฺติกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๓๗๑]   นกุสล   นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นกสุล   
นมหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...   นกุสล   นอปฺปมาณารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                        นกุสลตฺติกนหีนตฺติก   
        [๓๗๒]   นกุสล   นหีน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นกุสล  นมชฺฌมิ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นปณีต ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นกุสลตฺติกนมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๓๗๓]   นกุสล   นมิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นสมฺมตฺตนิยต ธมฺม ปฏจฺิจ ... นกุสล นอนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นกุสลตฺติกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๓๗๔]   นกุสล   นมคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นมคฺคเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ... นกุสล นมคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นกุสลตฺติกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๓๗๕]  นกุสล  นอนุปฺปนฺน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นอุปฺปาทึ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นกุสลตฺติกนอตีตตฺติก   
        [๓๗๖]   นกุสล   นอตีต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกสุล  นอนาคต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นกุสลตฺติกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๓๗๗]   นกุสล   นอตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   
นอนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   นกุสล   นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                      นกุสลตฺติกนอชฺฌตฺตตฺติก   
        [๓๗๘]   นกุสล  นอชฺฌตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นกุสล  นพหิทฺธา   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นกุสลตฺติกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๓๗๙]   นกุสล   นอชฺฌตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นกสุล   
นพหิทฺธารมฺมณ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นกุสลตฺติกนสนิทสฺสนตฺติก   
        [๓๘๐]    นกุสล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นกุสล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอพฺยากโต     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นกุสล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   นอพฺยากโต   นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   นอกุสโล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๘๑]   นอกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นกุสโล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นอกุสล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต   นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นอกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   นอพฺยากโต   นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     นอกุสล     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   จ  นอกสุโล  นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๘๒]     นอพฺยากต     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอพฺยากโต    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นอพฺยากต   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอพฺยากต    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอกุสโล      นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นอพฺยากต    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นกุสโล      นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      จ      นอพฺยากโต   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  นอพฺยากต   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   จ   
นอพฺยากโต      นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ      จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    นอกุสโล   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 103 

         [๓๘๓]       นกุสล      นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ      นอพฺยากต   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๘๔]       นอกุสล      นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ ฺจ      นอพฺยากต   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นกุสโล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๘๕]        นกุสล       นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ ฺจ       นอกสุล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นกุสล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    นอกุสล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นอกุสโล   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นกุสล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
นอกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
จ     นอกุสโล     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๘๖]    เหตุยา   เอกูนตฺตึส   อวิคเต   เอกูนตฺตึส   สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ   
        [๓๘๗]    นกุสล    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๘๘]    เหตุยา   เอกูนตฺตึส   อวิคเต   เอกูนตฺตึส   สพฺพตฺถ   
วิตฺถาโร ฯ    
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         [๓๘๙]    นกุสล   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๐] เหตุยา นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      นเวทนาตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๓๙๑]     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล         ธมฺม         ปฏิจฺจ        นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    จ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๓๙๒]    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล         ธมฺม         ปฏิจฺจ        นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
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นกุสโล    จ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๓๙๓]   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      นกุสโล      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต        นกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต        นกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ  นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๓๙๔]    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นกุสล ฺจ   นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต   นกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล ฺจ           นอทุกขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต          นกุสล ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     นกุสโล     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     นกุสล ฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       นกุสล ฺจ       ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     นกุสล ฺจ     นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
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นกุสล ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ        นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    จ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๓๙๕]    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   นกุสล ฺจ   นอทุกขฺมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต   นกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล ฺจ           นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต          นกุสล ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     นกุสโล     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต     นกุสล ฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       นกุสล ฺจ       ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      นกุสโล      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๖]    เหตุยา    เอกูนป ฺาส    อารมฺมเณ   เอกูนป ฺาส   
อวิคเต เอกูนป ฺาส ฯ   
        [๓๙๗]    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นอกุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต นอกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๘] เหตุยา เอกูนป ฺาส ฯ   
        [๓๙๙]    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       นอพฺยากโต      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๔๐๐] เหตุยา อฏจตฺตาลีส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      นเวทนาตฺติกนวิปากตฺติก   
        [๔๐๑]    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นวิปาก    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       นวิปาโก       ธมโฺม       อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๐๒] เหตุยา เอกูนป ฺาส อวิคเต เอกูนป ฺาส ฯ   
                           สงฺขิตฺต ฯ   
                       นวิปากตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๐๓]   นวิปาก   นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นวิปากธมฺมธมฺม   
นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   นกสุล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๐๔]    นอุปาทินฺนุปาทานิย    นกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   
นอนุปาทินฺนุปาทานิย   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๐๕]    นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                       นวิตกฺกตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๐๖]  นสวิตกฺกสวิจาร นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอวิตกฺกวิจารมตฺต   
นกุสล      ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...     นอวิตกฺกอวิจาร     นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นปติตฺติกนกุสลตฺติก(   
        [๔๐๗]   นปติสหคต   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นสุขสหคต    
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอุเปกฺขาสหคต นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นทสฺสนตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๐๘]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    นกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   
นภาวนายปหาตพฺพ นกุสล ธมฺม ปฏจฺิจ ... นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                 นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๐๙]   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นเนวทสฺสเนน-   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุก นกุสล ธมมฺ ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นอาจยคามิตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๐]   นอาจยคามึ   นกุสล   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นอปจยคามึ   
นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเนวาจยคามินาปจยคามึ  นกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                       นเสกฺขตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๑]   นเสกฺข   นกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอเสกฺข  นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเนวเสกฺขานาเสกฺข นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นปริตฺตตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๒]   นปริตฺต   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นมหคฺคต  นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอปฺปมาณ นกุสล ธมมฺ ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นปริตฺตารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๓]  นปริตฺตารมฺมณ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... นมหคฺคตารมฺมณ   
นกุสล        ธมฺม       ปฏิจฺจ       ...       นอปฺปมาณารมฺมณ   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นหีนตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๔]   นหีน   นกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นมชฺฌิม  นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นปณีต นกสุล ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯจ   
                      นมิจฺฉตฺตตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๕]   นมิจฺฉตฺตนิยต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสมฺมตฺตนิยต   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอนิยต นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นมคฺคารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๖]   นมคฺคารมฺมณ   นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นมคฺคเหตุก   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... นมคฺคาธิปตึ นกุสล ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ    
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                      นอุปฺปนฺนตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๗]   นอนุปฺปนนฺ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอุปฺปาทึ   
นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นอตีตตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๘]   นอตีต   นกสุล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนาคต  นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นอตีตารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๑๙]  นอตีตารมฺมณ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... นอนาคตารมฺมณ   
นกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     ...     นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นอชฌฺตฺตตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๒๐]   นอชฌฺตฺต  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นพหิทฺธา  นกุสล   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๒๑]    นอชฺฌตฺตารมฺมณ    นกสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...   
นพหิทฺธารมฺมณ นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๔๒๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นกุสโล     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นกุสล       ธมฺม       ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      นกุสโล    
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นกุสโล      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฉ    ฯ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นกุสโล     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   นกุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฉ    ฯ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นกุสโล     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
ฉ      ฯ      นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      นกุสล ฺจ     นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
นกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    นกุสโล    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฉ    ฯ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นกุสล ฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     นกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๔๒๓] เหตุยา ตึส อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๔๒๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอกุสล  ธมมฺ ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๕] เหตุยา ตึส อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๔๒๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอพฺยากต ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 112 

        [๔๒๗] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนเวทนาตฺติก   
        [๔๒๘]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ตึส   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ตึส ฯ นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม ปฏจฺิจ ... ตึส ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนวิปากตฺติก   
        [๔๒๙]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นวิปาก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ตึส  ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นวิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ    ...    ตึส    ฯ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ ... นว ฯ๔   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๔๓๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอุปาทินฺนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
ตึส   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
ตึส   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
ตึส ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๔๓๑]      นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก     ธมฺม   
ปฏิจฺจ     ...     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     ...    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                     นสนิทสฺสนตฺติกนวิตกฺกตฺติก   
        [๔๓๒]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอวิตกฺกวิจารมตฺต     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนปติตฺติก   
        [๔๓๓]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสนตฺติก   
        [๔๓๔]      นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ      นทสฺสเนนปหาตพฺพ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นภาวนายปหาตพฺพ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ         นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ        ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ฯ   
               นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๔๓๕]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ...    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนอาจยคามิตฺติก   
        [๔๓๖]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   
นเนวาจยคามินาปจยคามึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนเสกฺขตฺติก   
        [๔๓๗]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเสกฺข    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอเสกฺข   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นเนวเสกฺขานาเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนปริตฺตตฺติก   
        [๔๓๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นปริตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นมหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอปฺปมาณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๔๓๙]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ      นมหคฺคตารมฺมณ      ธมมฺ     ปฏิจฺจ     ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอปฺปมาณารมฺมณ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนหีนตฺติก   
        [๔๔๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นหีน ธมฺม ปฏจฺิจ ... นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
นมชฺฌิม       ธมฺม       ปฏจฺิจ       ...       นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นปณีต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๔๔๑]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นมิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นสมฺมตฺตนิยต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
นอนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๔๔๒]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นมคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นมคฺคเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   
นมคฺคาธิปตึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๔๔๓]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอนุปฺปนฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอุปฺปาทึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนอตีตตฺติก   
        [๔๔๔]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอตีต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอนาคต ธมมฺ ปฏิจฺจ ... ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๔๔๕]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอนาคตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ   
นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนอชฺฌตฺตตฺติก   
        [๔๔๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอชฺฌตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นพหิทฺธา ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ    
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                  นสนิทสฺสนตฺติกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๔๔๗]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอชฺฌตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ         นอชฌฺตฺตารมฺมณ        ธมฺม        ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นอชฺฌตฺตารมฺมโณ       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๘] เหตุยา ตึส อวิคเต ตึส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๔๔๙]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นพหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นพหิทฺธารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ         นพหิทฺธารมฺมณ         ธมฺม        ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นพหิทฺธารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ         นพหิทฺธารมฺมณ         ธมฺม        ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       นพหิทฺธารมฺมโณ       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๔๕๐]    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นพหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นพหิทฺธารมฺมโณ       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๔๕๑]    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นพหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       นพหิทฺธารมฺมโณ       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ    
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        [๔๕๒]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นพหิทฺธารมฺมณ ฺจ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
นพหิทฺธารมฺมณ ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นพหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๔๕๓]   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นพหิทฺธารมฺมณ ฺจ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
นพหิทฺธารมฺมณ ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นพหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๔๕๔] เหตุยา ตึส อารมฺมเณ นว อวิคเต ตึส ฯ   
          สหชาตวาเรป ปจฺจยวาเรป นิสฺสยวาเรป สสฏวาเรป   
          สมฺปยตฺุตวาเรป ป ฺหาวาเรป วิตฺถาโร ฯ   
                    ปจฺจนียติกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________   
                       ปจฺจนียทุกทุกปฏาน   
                       นเหตุทุกนสเหตุกทุก   
        [๔๕๕]   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นสเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๖] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก อวิคเต ตีณิ ฯ   
        [๔๕๗]   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นสเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๘]   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นสเหตุโก    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๙] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา นว ฯ   
        [๔๖๐]    นเหตุ   นสเหตุโก   ธมโฺม   นเหตุสฺส   นสเหตุกสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๖๑]    นเหตุ   นสเหตุโก   ธมโฺม   นเหตุสฺส   นสเหตุกสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   นเหตุ   นสเหตุโก   ธมฺโม   
นนเหตุสฺส นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๖๒] เหตุยา เอก อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต จตฺตาริ ฯ   
        [๔๖๓]   นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นอเหตุโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนเหตุ    นอเหตุโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
นอเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอเหตุโก  จ  นนเหตุ  นอเหตุโก  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๖๔]   นนเหตุ   นอเหตุก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นอเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ    นอเหตุโก    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   
นอเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอเหตุโก  จ  นนเหตุ  นอเหตุโก  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๖๕]    นเหตุ    นอเหตุก ฺจ   นนเหตุ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นเหตุ    นอเหตุโก    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    
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นเหตุ   นอเหตุก ฺจ   นนเหตุ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นอเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นอเหตุก ฺจ   
นนเหตุ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นอเหตุโก  จ  นนเหตุ   
นอเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๖๖]   เหตุยา   นว   อารมฺมเณ  นว  อวิคเต  นว  สพฺพตฺถ   
นว ฯ   
                      นเหตุทุกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๔๖๗]    นเหตุ    นเหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
นเหตุสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   
นเหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นเหตุวิปฺปยุตฺโต   ธมโฺม   
อุปปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นนเหตุ  นเหตุวิปฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ   
นนเหตุ นเหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๖๘] เหตุยา นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๔๖๙]   นเหตุ   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   ยาว   
ป ฺหาวาเรป    เอก    ฯ    นนเหตุ   นอเหตุก ฺเจวนนจเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นนเหตุ     นอเหตุโกเจวนนจเหตุ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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                    นเหตุทุกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๔๗๐]    นเหตุ    นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นนเหตุ     นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนจเหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนเหตุ   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                     นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๔๗๑]  นเหตุ  นเหตุ นสเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ นเหตุนสเหตุโก   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ฯ     นเหตุ     นเหตุ   
นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นเหตุ  นอเหตุโก  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
                        นเหตุทุกจูฬนฺตรทุก   
        [๔๗๒]   นเหตุ   นอปฺปจฺจย   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอปฺปจฺจโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นอปฺปจฺจย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนเหตุ    นอปฺปจฺจโย    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   
นอปฺปจฺจย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นอปฺปจฺจโย    จ   นนเหตุ   
นอปฺปจฺจโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๓]     นนเหตุ    นอปฺปจฺจย    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นนเหตุ   
นอปฺปจฺจโย    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นอปฺปจฺจย   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอปฺปจฺจโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:   
นนเหตุ    นอปฺปจฺจย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นอปฺปจฺจโย   จ    
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นนเหตุ นอปฺปจฺจโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๔]   นเหตุ   นอปฺปจฺจย ฺจ   นนเหตุ   นอปฺปจฺจย ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นเหตุ    นอปฺปจฺจโย    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ     นอปฺปจฺจย ฺจ    นนเหตุ    นอปฺปจฺจย ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นนเหตุ    นอปฺปจฺจโย    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   
นอปฺปจฺจย ฺจ     นนเหตุ    นอปฺปจฺจย ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
นอปฺปจฺจโย    จ    นนเหตุ    นอปฺปจฺจโย   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๕] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๔๗๖]  นเหตุ  นอสงฺขต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นเหตุ นสนิทสฺสน   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นเหตุ  นสปฺปฏฆิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นเหตุ   
นอปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเหตุ  นรูป  ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเหตุ   
นอรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นเหตุ  นโลกิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นเหตุ  นโลกุตฺตร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเหตุ  นเกนจิวิ ฺเยฺย ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นเหตุ นเกนจินวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นเหตุทุกโนอาสวโคจฺฉกทุก   
        [๔๗๗]  นเหตุ  โนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นโนอาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นเหตุ  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
นอนาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นเหตุ   นอาสวสมฺปยุตฺต  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ  นอาสววิปฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเหตุ    
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นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...  นเหตุ  นอนาสว ฺเจว-   
นโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นเหตุ นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...    นเหตุ    นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นเหตุ   อาสววิปฺปยุตฺต   นสาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นเหตุ อาสววิปฺปยุตฺต นอนาสว ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                       นเหตุทุกฉโคจฺฉกทุก   
        [๔๗๘]  นเหตุ  โนส ฺโชน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  โนคนฺถm   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ   โนโอฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
โนโยค   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นเหตุ  โนนีวรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นเหตุ โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นเหตุทุกมหนฺตรทุก   
        [๔๗๙]   นเหตุ  นสารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
นเหตุ  นจิตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ... ฯ นเหตุ นเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นเหตุ   นจิตฺตสมฺปยุตฺต  ...  ฯ  นเหตุ  นจิตฺตสสฏ  ...  ฯ  นเหตุ   
นจิตฺตสมุฏาน  ...  ฯ  นเหตุ  นจิตฺตสหภุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ นเหตุ   
นจิตฺตานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นเหตุ นจิตฺตสสฏสมุฏาน ... ฯ   
นเหตุ    นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    ...   ฯ   นเหตุ   นจิตฺตสสฏ-   
สมุฏานานุปริวตฺตึ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเหตุ  นอชฺฌตฺติก  ...   
นเหตุ   นพาหิร   ...   ฯ  นเหตุ  นอุปาทา  ธมฺม  ...  ฯ  นเหตุ   
นอุปาทินฺน ... นเหตุ นอนุปาทินฺน ... ฯ    
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                       นเหตุทุกทฺวิโคจฺฉกทุก   
        [๔๘๐] นเหตุ โนอุปาทาน ... นเหตุ โนกิเลส ... ฯ   
                         นเหตุทุกปฏ ิทุก   
        [๔๘๑]      นเหตุ     นทสฺสเนนปหาตพฺพ     ...     นเหตุ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   ...  ฯ  นเหตุ  นภาวนายปหาตพฺพ  ...  นเหตุ   
นนภาวนายปหาตพฺพ   ...   ฯ   นเหตุ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...  นเหตุ  นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นเหตุ    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    นเหตุ   
นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเหตุ  นสวิตกฺก ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ  นอวิตกฺก  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ นเหตุ นสวิจาร ...   
นเหตุ   นอวิจาร   ...  ฯ  นเหตุ  นสปฺปติก  ...  นเหตุ  นอปฺปติก   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นเหตุ นปติสหคต ... นเหตุ นนปติสหคต ... ฯ   
นเหตุ  นสุขสหคต  ... นเหตุ นนสุขสหคต ... ฯ นเหตุ นอุเปกฺขาสหคต   
...   นเหตุ   นนอุเปกฺขาสหคต   ...  ฯ  นเหตุ  นกามาวจร  ...   
นเหตุ  นนกามาวจร  ...  ฯ  นเหตุ นรปูาวจร ... นเหตุ นนรูปาวจร   
...   ฯ   นเหตุ   นอรูปาวจร  ...  นเหตุ  นนอรูปาวจร  ...  ฯ   
นเหตุ   นปรยิาปนฺน   ...   นเหตุ   นอปริยาปนฺน   ...  ฯ  นเหตุ   
นนิยฺยานิก  ...  นเหตุ  นอนิยฺยานิก  ...  ฯ นเหตุ นนยิต ... นเหตุ   
นอนิยต ... ฯ นเหตุ นสอุตฺตร ... นเหตุ นอนุตฺตร ... ฯ   
        [๔๘๒]   นเหตุ   นสรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสรโณ  ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   นเหตุ   นอรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ    นอรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นอรณ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นอรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ    นอรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   นอรโณ   จ   นนเหตุ   
นอรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๓]    นนเหตุ   นอรณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นอรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   นอรณ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นเหตุ     นอรโณ     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   
นอรณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอรโณ   จ   นนเหตุ   นอรโณ  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๔]   นเหตุ   นอรณ ฺจ   นนเหตุ   นอรณ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ     นอรโณ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
นอรณ ฺจ    นนเหตุ    นอรณ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นอรโณ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    นอรณ ฺจ    นนเหตุ   
นอรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอรโณ   จ  นนเหตุ  นอรโณ  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๕] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                       นสเหตุกทุกนเหตุทุก   
        [๔๘๖]   นสเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก  นเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นอเหตุโก    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นสเหตุก   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก   นเหตุ  จ  นอเหตุโก  นเหตุ  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๗]   นอเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก  นเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสเหตุโก    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นอเหตุก   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก   นเหตุ  จ  นอเหตุโก  นเหตุ  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๘]   นสเหตุก   นเหตุ ฺจ  นอเหตุก  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นสเหตุโก    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นสเหตุก   
นเหตุ ฺจ    นอเหตุก   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   นเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสเหตุก   นเหตุ ฺจ   นอเหตุก   
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสเหตุโก  นเหตุ  จ  นอเหตุโก  นเหตุ  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๙] เหตุยา นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๔๙๐]   นอเหตุก   นนเหตุ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นอเหตุโก  นนเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๑] เหตุยา เอก อวิคเต เอก สพฺพตฺถ เอก ฯ   
                     นเหตุสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๒]  นเหตุสมฺปยุตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... นเหตุวิปฺปยุตฺต    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 126 

นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                      นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๓]   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   
นอเหตุก ฺเจวนนจเหตุ นนเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๔]   นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...   
นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนจเหตุ นนเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๕]   นเหตุ   นสเหตุก   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นเหตุ   
นอเหตุก นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                       จูฬนฺตรทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๖]  นอปฺปจฺจย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นอสงฺขต นเหตุ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสนทิสฺสน  นเหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ นสปปฺฏิฆ   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นอปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นรูป  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอรูป  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ   
นโลกิย    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นโลกุตฺตร   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ นเกนจิวิ ฺเยฺย นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นเกนจินวิ ฺเยฺย   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     โนอาสวโคจฺฉกทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๗]  โนอาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นโนอาสว  นเหตุ    
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ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอนาสว   
นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอาสวสมฺปยุตฺต  นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นอาสววิปฺปยุตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   
นเหตุ      ธมมฺ      ปฏิจฺจ      ...     นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ  นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
อาสววิปฺปยุตฺต นอนาสว นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       ฉโคจฺฉกทุกนเหตุทุก   
        [๔๙๘]  โนส ฺโชน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  โนคนถฺ  นเหตุ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  โนโอฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  โนโยค นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  โนนีวรณ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  โนปรามาส   
นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        มหนฺตรทกุนเหตุทุก   
        [๔๙๙]   นสารมฺมณ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
นจิตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ... ฯ นเจตสิก นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นจิตฺตสมฺปยุตฺต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นจิตฺตสสฏ  นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นจิตฺตสมุฏาน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นจิตฺตสหภุ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นจิตฺตานุปริวตฺตึ  นเหตุ ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นจิตฺตสสฏสมุฏาน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ    
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นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ     นเหตุ     ธมฺม     ปฏจฺิจ    ...    ฯ   
นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ  นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ นอชฌฺตฺติก นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นพาหิร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอุปาทา   
นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นอุปาทินฺน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นอนุปาทินฺน นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       ทฺวิโคจฺฉกทุกนเหตุทุก   
        [๕๐๐]  โนอุปาทาน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ ... ฯ โนกิเลส นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นโนกิเลส นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                         ปฏ ิทุกนเหตุทุก   
        [๕๐๑]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    นเหตุ   ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นภาวนายปหาตพฺพ   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ...   นนภาวนายปหาตพฺพ   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุก   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสวิตกฺก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นอวิตกฺก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... ฯ นสวิจาร นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นอวิจาร   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสปฺปติก  นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   นอปฺปติก   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นปติสหคต   
นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นนปติสหคต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ    
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นสุขสหคต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นนสุขสหคต  นเหตุ  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ  ...  ฯ นอุเปกฺขาสหคต นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... นนอุเปกฺขาสหคต   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    ฯ   นกามาวจร   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...  นนกามาวจร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นรูปาวจร   
นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นนรูปาวจร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นอรูปาวจร   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นนอรูปาวจร  นเหตุ  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นปรยิาปนฺน  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นอริยาปนฺน   
นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นนิยฺยานิก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นอนิยฺยานิก   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นนิยต  นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ  ...  นอนิยต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  นสอุตฺตร  นเหตุ   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นอนุตฺตร นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
        [๕๐๒]   นสรณ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอรโณ   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นอรณ   นเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสรโณ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอรณ   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสรโณ  นเหตุ  จ  นอรโณ  นเหตุ  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นสรณ   นเหตุ ฺจ   นอรณ   นเหตุ ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ นสรโณ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๓] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๕๐๔]    นสรณ   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นนเหตุ    
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   นนเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นอรโณ นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๕] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                       นสรณทุกนสเหตุกทุก   
        [๕๐๖]   นสรณ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นอเหตุก   
ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                     นสรณทุกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๐๗]   นสรณ   นเหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...  นสรณ   
นเหตุวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                      นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุก           
        [๕๐๘]   นสรณ   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
นสรณ นอเหตุก ฺเจวนนจเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                    นสรณทุกนเหตุเหตุสมปฺยุตฺตทุก   
        [๕๐๙]   นสรณ  นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...   
นสรณ นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนจเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๕๑๐]   นสรณ   นเหตุ   นสเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  นสรณ   
นเหตุ นอเหตุก ธมฺม ปฏจฺิจ ... ฯ   
                        นสรณทุกจูฬนฺตรทุก   
        [๕๑๑]   นสรณ   นอปฺปจฺจย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นสรณ    
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นอสงฺขต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นสนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นสรณ    นสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   นอปฺปฏิฆ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสรณ   นรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นอรูป   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสรณ  นโลกิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ   
นโลกุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสรณ  นเกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นสรณ นเกนจินวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                     นสรณทุกโนอาสวโคจฺฉกทุก   
        [๕๑๒]    นสรณ    โนอาสว    ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   
นโนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสรณ   นอนาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสรณ  นอาสวสมฺปยุตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ  นอาสววิปฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสรณ    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ...    นสรณ   
นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นอาสว ฺเจว-   
นอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจว-    
นโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... นสรณ อาสววิปฺปยุตฺต นอนาสว ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นสรณทุกฉโคจฺฉกทุก   
        [๕๑๓]    นสรณ   โนส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   
โนคนฺถ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   โนโอฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...h   
นสรณ  โนโยค  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  โนนีวรณ  ธมฺม ปฏจฺิจ ...    
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นสรณ โนปรามาส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                        นสรณทุกมหนฺตรทุก   
        [๕๑๔]   นสรณ  นสารมฺมณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
นสรณ  นจิตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ... ฯ นสรณ นเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นสรณ   นจิตฺตสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ...  ฯ  นสรณ  นจิตฺตสสฏ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นจิตฺตสมุฏาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสรณ   นจิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นสรณ  นจิตฺตานุปริวตฺตึ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นจิตฺตสสฏสมุฏาน  ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
นสรณ    นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสรณ   
นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    ...    ฯ   นสรณ   
นอชฺฌตฺติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นพาหิร  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสรณ   นอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  ฯ  นสรณ  นอุปาทินฺน  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... นสรณ นอนุปาทินฺน ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                       นสรณทุกทฺวิโคจฺฉกทุก   
        [๕๑๕]    นสรณ   โนอุปาทาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   
โนกิเลส ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
                         นสรณทกุปฏ ิทุก   
        [๕๑๖]   นสรณ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...     นสรณ     นนภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม    
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ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสรณ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...   
นสรณ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสรณ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      ...      นสรณh   
นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นสวิตกฺก ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   นอวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสรณ   
นสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสรณ    นสปฺปติก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   นอปฺปติก   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสรณ   นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นสรณ   
นนปติสหคต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ...  ฯ  นสรณ  นสุขสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นสรณ   นนสุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ  นอุเปกฺขาสหคต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...  นสรณ  นนอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสรณ   นกามาวจร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นนกามาวจร  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ   นสรณ   นรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  นสรณ   
นนรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ  นสรณ นอรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ ...   
นสรณ   นนอรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสรณ  นปริยาปนฺน   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ   นอปริยาปนฺน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
นสรณ   นนยิฺยานิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ...   นสรณ  นอนิยฺยานิก  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ...   ฯ  นสรณ  นนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  นสรณ  นอนิยต   
ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฯ   
        [๕๑๗]   นสรณ   นสอุตฺตร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นสรโณ  นสอุตฺตโร    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๘] เหตุยา เอก สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๕๑๙]   นสรณ   นอนุตฺตร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นสรโณ  นอนุตฺตโร   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   นอรณ   นอนุตฺตร   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรโณ   นอนุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นอรณ    นอนุตฺตร    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นสรโณ   นอนุตฺตโร   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอรณ   นอนุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนุตฺตโร    จ    นอรโณ    นอนุตฺตโร    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นสรณ   นอนุตฺตร ฺจ   นอรณ   นอนุตฺตร ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ นสรโณ นอนุตฺตโร ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๐] เหตุยา ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป สสฏวารมฺป   
                สมฺปยุตฺตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                     ปจฺจนียทุกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                                   _____________   
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                                 อภิธมฺมปฏเก ปฏาน   
                                 อนุโลมปจฺจนียปฏาน   
                                    _____________   
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
                                อนุโลมปจฺจนียติกปฏาน   
                                 กุสลตฺติเกนกุสลตฺติก   
        [๑]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   กุสเล   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป  ฯ  กุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กสุล   
เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  กุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กสุล   
เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ฯ  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอกุสโล  จ   
นอพฺยากโต    จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   เอก   
ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   ฯ   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  จ   
นอกุสโล    จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   กุสเล   ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน รูป ฯ ป ฺจ ฯ   
        [๒]    อกุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อกุสเล   ขนเฺธ   ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูป  ฯ  อกุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล    
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เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  อกสุล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  อกุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   นอพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
เหตุปจฺจยา:    อกุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   นอกุสโล   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ ป ฺจ ฯ   
        [๓]    อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    วิปากาพฺยากต    กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ปฏิจฺจ   
ตโย    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ    รปู    ปฏิสนฺธ ิ  เอก   มหาภูตl   
ปฏิจฺจ   ตโย   มหาภูตา   เทฺว   มหาภูเต   ปฏิจฺจ   เทฺว  มหาภูตา   
มหาภูเต   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาน   รูป   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   วิปากาพฺยากต   ปฏิสนฺธิ   
มหาภูต   ฯ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   นอกุสโล  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   วิปากาพฺยากต   กิริยาพฺยากต   ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ ตีณิ ฯ   
        [๔]   กสุล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสเล   ขนฺเธ   จ   มหาภูเต   จ  ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมุฏาน    รูป    ฯ    กุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นอกุสโล    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    จ   นอกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๕]   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    จ   นอกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ 
         
เหตุปจฺจยา: จิตฺตสมุฏานรูปเมว เอตฺถ วตฺตติ ฯ   
                    เอกูนวีสติ ป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
        [๖]    กสุล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา:     กุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นอพฺยากโต    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   จ   
นอพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗]    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา:    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   
นอพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘]    อพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา:    อพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   
นอกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๙]   เหตุยา   เอกูนวีส   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  เอกูนวีส   
อนนฺตเร    นว    สมนนฺตเร    นว   สหชาเต   เอกูนวีส   อวิคเต    
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เอกูนวีส ฯ   
        [๑๐]    อกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นเหตุปจฺจยา:   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา:   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ  นอพฺยากโต  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   นเหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   นเหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   นเหตุปจฺจยา:   อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล จ นอกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๑]    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
นอารมฺมณปจฺจยา:     กุสล     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   จ   
นอกุสโล    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   อกุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  นอารมฺมณปจฺจยา:+   
อกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นกุสโล    จ    นอกุสโล    จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒]    นเหตุยา    ฉ    นอารมฺมเณ    ปนฺนรส   นอธิปติยา   
เอกูนวีส โนวิคเต ปนฺนรส ฯ   
            ปจฺจนีย วิตฺถาเรตพฺพ สหชาตวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ   
                    ปจฺจยวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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        [๑๓]   ปจฺจยวาเรป   เหตุยา   ฉพฺพีส   อารมฺมเณ   อฏารส   
อวิคเต ฉพฺพีส ฯ   
        นิสฺสยวารมฺป สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๑๔]  กสุโล  ธมฺโม  นกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
กุสโล   ธมฺโม   นอกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  กุสโล   
ธมฺโม    นอพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กสุโล   
ธมฺโม    นกสุลสฺส    จ   นอพฺยากตสฺส   จ   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   กุสโล   ธมโฺม   นกุสลสฺส   จ   นอกุสลสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ   
        [๑๕]    อกุสโล   ธมโฺม   นอกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อกุสโล    ธมโฺม    นกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อกุสโล    ธมโฺม   นอพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อกุสโล    ธมโฺม    นอกุสลสฺส    จ   นอพฺยากตสฺส   จ   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อกสุโล   ธมโฺม   นกุสลสฺส   จ   
นอกุสลสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ   
        [๑๖]   อพฺยากโต   ธมฺโม   นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อพฺยากโต    ธมฺโม   นอกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   อพฺยากโต   ธมโฺม   นกุสลสฺส   จ  นอกุสลสฺส  จ  ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๑๗]   กุสโล   ธมฺโม   นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน    
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ปจฺจโย:  ฉ  ฯ  อกุสโล  ธมฺโม  นอกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:      ฉ      ฯ     อพฺยากโต     ธมฺโม     นอพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ   
        [๑๘]    เหตุยา    เตรส    อารมฺมเณ   อฏารส   อธิปติยา   
สตฺตรส   อนนฺตเร   โสฬส   สมนนฺตเร   โสฬส   สหชาเต  เอกูนวีส   
อ ฺม ฺเ     นว     นิสสฺเย     ฉพฺพีส     อุปนิสฺสเย    อฏารส   
ปุเรชาเต   ฉ   ปจฺฉาชาเต   นว   อาเสวเน   นว   กมเฺม  เตรส   
วิปาเก   ตีณิ   อาหาเร   เตรส   ฯเปฯ   มคฺเค  เตรส  สมฺปยุตฺเต   
นว วิปฺปยุตฺเต ทฺวาทส ฯเปฯ อวิคเต ฉพฺพีส ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                     เวทนาตฺติเกนเวทนาตฺติก   
        [๑๙]  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺเต   
ขนฺเธ    ปฏิจฺจ    สุขเวทนา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   รูป   ปฏิสนฺธิกขฺเณ   
มหาภูตา     นตฺถิ     ฯ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป  ฯ สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
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ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต จ นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ            ธมมฺา           อุปปฺชฺชนฺติ           เหตุปจฺจยา:   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏจฺิจ    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ         นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต         จ        ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ     นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ สตฺต ฯ   
        [๒๐]        ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต       ธมฺม       ปฏิจฺจ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ     นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นทุกฺขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต     จ     นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ    
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ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ     นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๒๑]      อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:      อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต      ธมฺม      ปฏจฺิจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ  นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต   จ  นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม          ปฏิจฺจ          นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต         จ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๒๒] เหตุยา เอกวีส อารมฺมเณ เอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ    
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        [๒๓]  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔]   นเหตุยา   เอกวีส   นอารมฺมเณ   เอกวีส  นวิปฺปยุตฺเต   
จุทฺทส โนวิคเต เอกวีส ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป   
              สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๒๕]  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส      เหตุปจฺจเยน      ปจฺจโย:      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน       ปจฺจโย:      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    จ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส      จ     ธมฺมสสฺ     เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม  นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส   
จ        นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส        จ        ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน       ปจฺจโย:      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     จ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    จ   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส     จ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    จ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส      จ     ธมฺมสสฺ     เหตุปจฺจเยน    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 144 

ปจฺจโย: สตฺต ฯ   
        [๒๖] เหตุยา เอกวีส อารมฺมเณเอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                      วิปากตฺติเกนวิปากตฺติก   
        [๒๗]    วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    วิปาก    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    วิปาก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปากธมฺมธมฺโม   
จ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   จ   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๒๘]    วิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   นวิปากธมฺมธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    วิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     วิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     นวิปาโก   
จ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   จ   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๒๙]    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นเนววิปากนวิปาก-   
ธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    
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ปฏิจฺจ  นวิปาโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ        นวิปากธมฺมธมฺโม        อุปปฺชฺชติ        เหตุปจฺจยา:   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม       ปฏิจฺจ       นวิปากธมฺมธมฺโม      จ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   จ  นวิปากธมฺมธมฺโม  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๐]    วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นวิปาโก      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      วิปาก ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นวิปากธมฺมธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:      วิปาก ฺจ      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
วิปาก ฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นวิปากธมฺมธมฺโม   
จ      นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม      จ     ธมฺมา     อุปฺปชชฺนติฺ   
เหตุปจฺจยา:      วิปาก ฺจ      เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นวิปาโก    จ   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๑]    วิปากธมฺมธมฺม ฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นวิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  วิปากธมฺมธมฺม ฺจ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ      ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   วิปากธมฺมธมฺม ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    
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ธมฺม      ปฏจฺิจ     นวิปาโก     จ     นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๒]    วิปาก    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นวิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    วิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นวิปาโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ     นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    อารมฺมณปจฺจยา:   
ป ฺจ      ฯ      วิปาก ฺจ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฺจ     ธมมฺ   
ปฏิจฺจ นวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๓]   เหตุยา   เตวีส   อารมฺมเณ   จุทฺทส   ฯเปฯ  อวิคเต   
เตวีส ฯ   
        [๓๔] นเหตุยา อฏารส นอารมฺมเณ ปณฺณรส ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป   
              สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๓๕]    วิปาโก   ธมโฺม   นวิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     วิปาโก     ธมโฺม    นวิปากธมฺมธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:       วิปาโก      ธมฺโม      นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    วิปาโก   ธมโฺม   นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
วิปาโก    ธมโฺม   นวิปากสฺส   จ   นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ    
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        [๓๖]   วิปาโก   ธมโฺม   นวิปากสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    วิปาโก    ธมโฺม    นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:       วิปาโก      ธมฺโม      นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    วิปาโก    ธมฺโม    นวิปากสฺส    จ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
วิปาโก   ธมโฺม   นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ  นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
จ     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    วิปาโก    ธมฺโม   
นวิปากสฺส    จ   นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฉ ฯ   
        [๓๗]    วิปากธมฺมธมฺโม   นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    วิปากธมฺมธมฺโม    นวิปากสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:         วิปากธมฺมธมฺโม        นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     วิปากธมฺมธมฺโม    นวิปากสฺส    จ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส      จ     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    วิปากธมฺมธมฺโม    นวิปากธมฺมธมฺมสฺส    จ   นเนววิปาก-   
นวิปากธมฺมธมฺมสฺส     จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
วิปากธมฺมธมฺโม    นวิปากสฺส    จ   นวิปากธมฺมธมฺมสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ   
        [๓๘]   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ ฉ ฯ    
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        [๓๙]    เหตุยา    เตรส    อารมฺมเณ   อฏารส   อธิปติยา   
สตฺตรส    อนนฺตเร    โสฬส   ฯเปฯ   ปุเรชาเต   ฉ   ปจฺฉาชาเต   
นว    อาเสวเน    ฉ    กมฺเม    จุทฺทส   วิปาเก   ป ฺจ   ฯเปฯ   
อินฺทฺริเย อฏารส ฯเปฯ วิปฺปยุตฺเต ทฺวาทส อวิคเต เตวีส ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
              อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
 
         [๔๐]    อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม      ปฏจฺิจ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
จ    นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   
อุปาทินฺนุปาทานิย     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นอนุปาทินฺนุปาทานิโย     จ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๔๑]   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อนุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอุปาทินฺนุปาทานิโย    จ    นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๒]  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    
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ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย     จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย   จ   นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๔๓]    อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ      อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย       ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ      เหตุปจฺจยา:   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ      อนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย     จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๔]   อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ      ธมฺม     ปฏจฺิจ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       อุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ     ธมฺม     ปฏจฺิจ    นอุปาทินฺนุปาทานิโย    จ    
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นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๕]   เหตุยา   เอกูนวีส  อารมฺมเณ  นว  อธปิติยา  เอกาทส   
สหชาเต เอกูนวีส ฯเปฯ   
        สหชาต ... ปจฺจย ... นิสฺสย ... สสฏ ... สมฺปยตฺุตวารมฺป   
                         วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๔๖]     อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    นอุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมโฺม   
นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ   
        [๔๗]     อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม    นอุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส      ธมฺมสสฺ     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:   
อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย: อุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม นอุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:      อุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ   
        [๔๘]    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
นอุปาทินฺนุปาทานิยสฺส      ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:    
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อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: อนุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม นอุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     อนุปาทินฺนุปาทานิโย     ธมฺโม     นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส     จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ   
        [๔๙]   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ ป ฺจ ฯ   
        [๕๐]    เหตุยา    เตรส    อารมฺมเณ    ปณฺณรส   อธิปติยา   
เอกาทส ฯเปฯ   
                    ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
             สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๕๑]   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา;   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก       ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:   
สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   น   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ  นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
จ       นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก      จ      ธมฺมา      อุปฺปชฺชนฺติ    
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เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๕๒]   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก       ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ      เหตุปจฺจยา:   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก    จ   
นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๕๓]  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     จ    นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:    อสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ  นอสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๕๔]    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฺจ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๕๕]    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฺจ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    
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ฯเปฯ ตีณิ ฯ   
        [๕๖] เหตุยา เอกูนวีส อารมฺมเณ นว อวิคเต เอกูนวีส ฯ   
                            ฯเปฯ   
            สหชาตวารมฺป ปจฺจย ... นิสฺสย ... สสฏ ...   
                 สมฺปยุตฺตวารมฺป ป ฺหาวาเรน สทิส ฯ   
        [๕๗]   เหตุยา   เตรส  อารมฺมเณ  ปณฺณรส  อติปติยา  ปณฺณรส   
อนนฺตเร   โสฬส   ฯเปฯ  ปุเรชาเต  ฉ  ปจฺฉาชาเต  นว  อาเสวเน   
อฏ    กมฺเม   เตรส   วิปาเก   อฏ   อาหาเร   เตรส   ฯเปฯ   
วิปฺปยุตฺเต ทฺวาทส อวิคเต ฉพฺพีส ฯ   
                      วิตกฺกตฺติเก นวิตกฺกตฺติก   
        [๕๘]   สวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสวิตกฺกสวิจาโร  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  สวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ นอวิตกฺกวิจารมตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      สวิตกฺกสวิจาร     ธมฺม   
ปฏิจฺจ  นอวิตกฺกอวิจาโร  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  สวิตกฺกสวิจาร   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสวิตกกฺสวิจาโร    จ    นอวิตกฺกอวิจาโร    จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    สวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอวิตกฺกวิจารมตฺโต    จ   นอวิตกฺกอวิจาโร   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    สวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสวิตกฺกสวิจาโร   จ   
นอวิตกฺกวิจารมตฺโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  สวิตกฺกสวิจาร   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสวิตกฺกสวิจาโร    จ    นอวิตกฺกวิจารมตฺโต    จ    
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นอวิตกฺกอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๕๙]    อวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอวิตกฺกวิจารมตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสวิตกฺกสวิจาโร   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อวิตกฺกวิจารมตฺต   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นอวิตกฺกอวิจาโร      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสวิตกฺกสวิจาโร  จ   
นอวิตกฺกอวิจาโร  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  อวิตกฺกวิจารมตฺต   
ธมฺม      ปฏจฺิจ     นอวิตกฺกวิจารมตฺโต     จ     นอวิตกฺกอวิจาโร   
จ      ธมฺมา      อุปฺปชฺชนติฺ     เหตุปจฺจยา:     อวิตกฺกวิจารมตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสวิตกฺกสวิจาโร   จ   นอวิตกฺกวิจารมตฺโต  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     อวิตกฺกวิจารมตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นสวิตกฺกสวิจาโร   จ   นอวิตกฺกวิจารมตฺโต   จ   นอวิตกฺกอวิจาโร  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๐]   อวิตกฺกอวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอวิตกฺกอวิจาโร  ธมฺโม   
 
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯเปฯ สตฺต ฯ   
        [๖๑]    สวิตกฺกสวิจาร ฺจ    อวิตกฺกอวิจาร ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นสวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๒]    สวิตกฺกวิจารมตฺต ฺจ   อวิตกฺกอวิจาร ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๓]    สวิตกฺกสวิจาร ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  
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นสวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๔]   สวิตกฺกสวิจาร ฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺต ฺจ  อวิตกฺกอวิจาร ฺจ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นสวิตกฺกสวิจาโร      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๕]    เหตุยา    เอกูนป ฺาส    อารมฺมเณ    เอกูนป ฺาส   
อวิคเต เอกูนป ฺาส ฯ   
              สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                        ปติตฺติเกนปติตฺติก   
        [๖๖]   ปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นปติสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     ปติสหคต    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นสุขสหคโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นปติสหคโต   จ  นอุเปกขฺาสหคโต  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ปติสหคต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสุขสหคโต    จ    นอุเปกฺขาสหคโต   
จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     ปติสหคต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ  นปติสหคโต  จ  นสุขสหคโต  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:   
ปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นปติสหคโต    จ    นสุขสหคโต    จ   
นอุเปกฺขาสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๗]     สุขสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสุขสหคโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ    
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        [๖๘]   อุเปกฺขาสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๙]   ปติสหคต ฺจ   สุขสหคต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปติสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๗๐] เหตุยา อฏวีส อารมฺมเณ จตุวีส อวิคเต อฏวีส ฯ   
              สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป   
                      สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                      ทสฺสนตฺติเก นทสฺสนตฺติก   
        [๗๑]    ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ทสฺสเนนปหาตพฺพ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ทสฺสเนนปหาตพฺพ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นภาวนายปหาตพฺโพ     จ     นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ      จ     นภาวนายปหาตพฺโพ     จ     ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๒]    ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๓]      เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ      ธมฺม     ปฏิจฺจ    
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นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๔]    ทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ฺจ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นทสสฺเนนปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๕]    ภาวนายปหาตพฺพ ฺจ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ฺจ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นทสสฺเนนปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๖] เหตุยา เอกูนวีส อวิคเต เอกูนวีส ฯ   
        สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๗๗]  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘] เหตุยา ฉพฺพีส อวิคเต ฉพฺพีส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                   อาจยคามิตฺติเก นอาจยคามิตฺติก   
        [๗๙]   อาจยคามึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาจยคามี  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อาจยคามึ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปจยคามี    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อาจยคามึ  ธมฺม ปฏิจฺจ นเนวาจยคามินาปจยคามึ   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:      อาจยคามึ      ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอปจยคามี    จ    นเนวาจยคามินาปจยคามี    จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   อาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอาจยคามี  จ    
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นอปจยคามี จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๘๐]    อปจยคามึ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปจยคามี    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อปจยคามึ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาจยคามี   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อปจยคามึ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  อปจยคามึ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาจยคามี   จ   นเนวาจยคามินาปจยคามี  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   อปจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอาจยคามี  จ   
นอปจยคามี จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๘๑]    เนวาจยคามินาปจยคามึ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาจยคามี   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เนวาจยคามินาปจยคามึ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ  นอปจยคามี  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เนวาจยคามินาปจยคามึ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ     นอาจยคามี     จ     นเนวาจยคามินาปจยคามี   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๒]   อาจยคามิ ฺจ   เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอาจยคามี     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อาจยคามิ ฺจ   
เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปจยคามี    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อาจยคามิ ฺจ    เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาจยคามี   จ   นอปจยคามี   จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๓]   อปจยคามิ ฺจ   เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ    
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นอาจยคามี     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อปจยคามิ ฺจ   
เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปจยคามี    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อปจยคามิ ฺจ    เนวาจยคามินาปจยคามิ ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาจยคามี   จ   นอปจยคามี   จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๔] เหตุยา เอกูนวีส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      เสกฺขตฺติเก นเสกฺขตฺติก   
        [๘๕]    เสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเนวเสกฺขานาเสกฺโข   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เสกฺข    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอเสกฺโข   จ   
นเนวเสกฺขานาเสกฺโข   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  เสกฺข   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   จ   นอเสกฺโข   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๘๖]   อเสกฺข   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอเสกฺโข   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อเสกฺข   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อเสกฺข   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเนวเสกฺขานาเสกฺโข  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อเสกฺข    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   จ   
นเนวเสกฺขานาเสกฺโข   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  อเสกฺข   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   จ   นอเสกฺโข   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ    
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เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๘๗]   เนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เนวเสกฺขานาเสกฺข     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เนวเสกฺขานาเสกฺข  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   จ  นอเสกฺโข  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๘๘]   เสกฺข ฺจ  เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเสกฺโข8   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เสกฺข ฺจ   เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเสกฺโข   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เสกฺข ฺจ   
เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   จ   นอเสกฺโข  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๙]    อเสกฺข ฺจ    เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
เสกฺโข  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา: อเสกฺข ฺจ เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอเสกฺโข    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
อเสกฺข ฺจ    เนวเสกฺขานาเสกฺข ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเสกฺโข   จ   
นอเสกฺโข จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๙๐] เหตุยา เอกูนวีส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      ปริตฺตตฺติเก นปริตฺตตฺติก   
        [๙๑]    ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ปริตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นมหคฺคโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา:     ปริตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอปฺปมาโณ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ปริตฺต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   จ   
 
นอปฺปมาโณ    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ปริตฺต   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    นมหคฺคโต    จ    นอปฺปมาโณ    จ    ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๙๒]   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมหคฺคโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอปฺปมาโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   จ   นอปฺปมาโณ   
จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  มหคฺคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นมหคฺคโต   
จ นอปฺปมาโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๙๓]   อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอปฺปมาโณ  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     อปฺปมาณ     ธมฺม    ปฏจฺิจ    นมหคฺคโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อปฺปมาณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นมหคฺคโต   
จ    นอปฺปมาโณ   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   อปฺปมาณ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   จ   นมหคฺคโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๙๔]    ปริตฺต ฺจ    อปฺปมาณ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมหคฺคโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ปริตฺต ฺจ    อปฺปมาณ ฺจ   ธมฺม    
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ปฏิจฺจ    นอปฺปมาโณ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ปรตฺิต ฺจ   
อปฺปมาณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นมหคฺคโต    จ    นอปฺปมาโณ   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๙๕]   ปริตฺต ฺจ   มหคฺคต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นปริตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ปริตฺต ฺจ    มหคฺคต ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นมหคฺคโต    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ปรตฺิต ฺจ   มหคฺคต ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอปฺปมาโณ    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
ปริตฺต ฺจ   มหคฺคต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปริตฺโต   จ  นอปฺปมาโณ  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ปริตฺต ฺจ    มหคฺคต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นมหคฺคโต    จ    นอปฺปมาโณ    จ    ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๙๖]   เหตุยา   เตวีส   อารมฺมเณ   จุทฺทส   ฯเปฯ  สพฺพตฺถ   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  ปริตฺตารมฺมณตฺติเกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๙๗]   ปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปริตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘] เหตุยา เอกูนวีส ฯเปฯ อวิคเต เอกูนวีส ฯ   
                        หีนตฺติเกนหีนตฺติก   
        [๙๙]    หีน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นหโีน    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกสทิส ฯ    
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        [๑๐๐] เหตุยา เอกูนวีส ฯเปฯ อวิคเต เอกูนวีส ฯ   
                     มิจฺฉตฺตตฺติเกนมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๑๐๑]    มิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมิจฺฉตฺตนิยโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสมฺมตฺตนิยโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    มิจฺฉตฺตนิยต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิยโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    มิจฺฉตฺตนิยต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสมฺมตฺตนิยโต    จ    นอนิยโต    จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    มิจฺฉตฺตนิยต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นมิจฺฉตฺตนิยโต    จ   
นสมฺมตฺตนิยโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๑๐๒]    สมฺมตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสมฺมตฺตนิยโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สมฺมตฺตนิยต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นมิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สมฺมตฺตนิยต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิยโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สมฺมตฺตนิยต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นมจฺิฉตฺตนิยโต    จ    นอนิยโต    จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    สมฺมตฺตนิยต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นมิจฺฉตฺตนิยโต    จ   
นสมฺมตฺตนิยโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๑๐๓]   อนิยต   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นมิจฺฉตฺตนิยโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๔]   มิจฺฉตฺตนิยต ฺจ   อนิยต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นมิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ    
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        [๑๐๕]   สมฺมตฺตนิยต ฺจ   อนิยต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นมิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๖] เหตุยา เอกูนวีส ฯเปฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  มคฺคารมฺมณตฺติเกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๑๐๗]    มคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมคฺคารมฺมโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   มคฺคารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมคฺคเหตุโก   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    มคฺคารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นมคฺคาธิปติ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   มคฺคารมฺมณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นมคฺคารมฺมโณ    จ   นมคฺคาธิปติ   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:     มคฺคารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นมคฺคเหตุโก    จ   
นมคฺคาธิปติ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  มคฺคารมฺมณ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นมคฺคารมฺมโณ   จ   นมคฺคเหตุโก   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    มคฺคารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นมคฺคารมฺมโณ    จ   
นมคฺคเหตุโก จ นมคฺคาธิปติ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๑๐๘]    เหตุยา    ป ฺจตฺตึส    อวิคเต   ป ฺจตฺตึส   สพฺพตฺถ   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                     อุปฺปนฺนตฺติเกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๑๐๙]   อุปฺปนฺโน   ธมฺโม  นอนุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๑๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว ฯเปฯ    
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                       อตีตตฺติเกนอตีตตฺติก   
        [๑๑๑]   ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   นอตีตสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๑๒] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว ฯเปฯ   
                  อตีตารมฺมณตฺติเกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๑๑๓]    อตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอตีตารมฺมโณ   ธมฺโมh   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อตีตารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนาคตารมฺมโณ   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      อตีตารมฺมณ      ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
อตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอตีตารมฺมโณ   จ   นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   
จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:    อตีตารมฺมณ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอนาคตารมฺมโณ    จ    นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ    จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   อตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอตีตารมฺมโณ   
จ     นอนาคตารมฺมโณ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   
อตีตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอตีตารมฺมโณ   จ  นอนาคตารมฺมโณ  จ   
นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา:สตฺต ฯ   
        [๑๑๔] เหตุยา เอกูนวีส ฯเปฯ อวิคเต เอกูนวีส ฯ   
                     อชฺฌตฺตตฺติเกนอชฺฌตฺตตฺติก   
        [๑๑๕]   อชฌฺตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นพหิทฺธา   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   พหิทฺธา  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอชฌฺตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖] เหตุยา เทฺว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๑๑๗]    อชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอชฺฌตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯเปฯ   
        [๑๑๘] เหตุยา ฉ ฯเปฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติเกนสนิทสฺสนตฺติก   
        [๑๑๙]    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  จ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
จ      ธมฺมา      อุปฺปชฺชนติฺ      เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    จ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๑๒๐]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๑๒๑]   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๑๒๒]   เหตุยา   อฏารส  อารมฺมเณ  ตีณิ  อวิคเต  อฏารส   
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๑๒๓]     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม        นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส        ธมฺมสฺส       เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:       อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   
จ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    จ    ธมมฺสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส  จ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   
จ      ธมฺมสสฺ      เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม        นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส       จ       นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   
จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ   
        [๑๒๔]     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯเปฯ   
        [๑๒๕] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ นว ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                   อนุโลมปจฺจนียติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                        _______________    
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                      อนุโลมปจฺจนียทุกปฏาน   
                        เหตุทุเกนเหตุทุก   
        [๑๒๖]  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
เหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    สมฺปยุตฺตกา    ขนฺธา    จิตฺตสมุฏาน ฺจ   
รูป   ปฏิสนธฺิ   ฯ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   จ  นนเหตุ  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นเหตุ    จ   
นนเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  เหตุ ฺจ  นเหตุ ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ ฺจ   
นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
เหตุ ฺจ   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   จ   นนเหตุ  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๗] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๑๒๘]  เหตุ  ธมฺโม  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
ตีณิ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 169 

        [๑๒๙]   เหตุ   ธมฺโม   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ  ธมฺโม  นนเหตุสฺส  ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    เหตุ   จ   นเหตุ   จ   ธมฺมา   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๑๓๐] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
                  ป ฺหาวารมฺป เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                      สเหตุกทุเกนสเหตุกทุก   
        [๑๓๑]   สเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   สเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   สเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก  จ  นอเหตุโก  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  อเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสเหตุโก  จ   
นอเหตุโก    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สเหตุก ฺจ   
อเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
สเหตุก ฺจ   อเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอเหตุโก   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   สเหตุก ฺจ   อเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสเหตุโก  จ   
นอเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ ฉ อวิคเต นว ฯ   
               สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ    
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                  เหตุสมฺปยุตฺตทุเกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๓๓]   เหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      เหตุสมฺปยุตฺต      ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    เหตุวิปฺปยุตฺต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเหตุสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุวิปฺปยุตฺต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    เหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
เหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เหตุสมฺปยุตฺต ฺจ   เหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔] เหตุยา นว ฯ   
               สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                   เหตุสเหตุกทุเกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๑๓๕]   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ    
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ธมฺม      ปฏจฺิจ      นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   
สเหตุก ฺเจวนจเหตุ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     สเหตุก ฺเจวนจเหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  สเหตุก ฺเจว-   
นจเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุเจวนอเหตุโกจ  นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   
ธมฺมา     อุปปฺชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ     เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   
สเหตุก ฺเจวนจเหตุ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นเหตุเจวนอเหตุโกจ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ    สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ     สเหตุก ฺเจวนจเหตุ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นเหตุเจวนอเหตุโกจ     นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๖] เหตุยา นว ฯ   
               สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
               เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๓๗]       เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:   
เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุเจวนเหตุ-   
วิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ    นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจว-   
นนเหตุจ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   เหตุ ฺเจว-   
เหตุสมฺปยุตฺต ฺจ      เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ      ธมฺม      ปฏจฺิจ   
นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:   
เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ      ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:   
เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๘] เหตุยา นว ฯ   
               สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  นเหตุสเหตุกทุเก นเหตุนสเหตุกทุก   
        [๑๓๙]  นเหตุ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสเหตุโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๔๐] เหตุยา นว ฯ   
              สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๑๔๑]    สปฺปจฺจย    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปฺปจฺจโย    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๒] เหตุยา เอก ฯ   
                     สปฺปจฺจยทุเกนสปฺปจฺจยทุก   
        [๑๔๓]  สปฺปจฺจโย  ธมฺโม  นอปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ฯ     อปฺปจฺจโย     ธมฺโม    นอปฺปจฺจยสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ   
                      สงฺขต สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
                     สนิทสฺสนทเุกนสนิทสฺสนทุก   
        [๑๔๔]   อนิทสฺสน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสน    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นสนิทสฺสโน     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสโน   จ   
นอนิทสฺสโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๕] เหตุยา ตีณิ สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ   
                      สปฺปฏิฆทุเกนสปฺปฏิฆทุก   
        [๑๔๖]   สปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     สปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏจฺิจ    นอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏิโฆ   จ    
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นอปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  อปฺปฏิฆ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อปฺปฏิฆ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  อปฺปฏิฆ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏิโฆ   จ   นอปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   สปฺปฏิฆ ฺจ   อปฺปฏฆิ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สปฺปฏิฆ ฺจ    อปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สปฺปฏิฆ ฺจ   
อปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปฏโิฆ   จ   นอปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๗] เหตุยา นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                         รูปทุเก นรูปทุก   
        [๑๔๘] รูป ธมฺม ปฏจฺิจ นรูป ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๙] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                       โลกิยทุเกนโลกิยทุก   
        [๑๕๐]   โลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นโลกุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   โลกุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นโลกิโย  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โลกุตฺตร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นโลกุตฺตโร   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     โลกุตฺตร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นโลกโิย   จ   นโลกุตฺตโร   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
โลกิย ฺจ     โลกุตฺตร ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นโลกตฺุตโร    ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๑] เหตุยา ป ฺจ สพฺพตฺถ ป ฺจ ฯ   
                 เกนจิวิ ฺเยฺยทุเกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๑๕๒]   เกนจิวิ ฺเยฺย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเกนจินวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      เกนจิวิ ฺเยฺย     ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นเกนจิวิ ฺเยฺโย    จ    นเกนจินวิ ฺเยฺโย    จ    ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    เกนจินวิ ฺเยฺย    ธมฺม    ปฏิจฺจธ   
นเกนจินวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๕๓] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                       อาสวทุเกโนอาสวทุก   
        [๑๕๔]   อาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โนอาสโว   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นโนอาสโว   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนอาสโว  จ  นโนอาสโว  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   โนอาสว   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นโนอาสโว    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โนอาสว   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    โนอาสโว    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   โนอาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนอาสโว   จ   นโนอาสโว   จ   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อาสว ฺจ   โนอาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนอาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อาสว ฺจ    โนอาสว ฺจ   ธมฺม    
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ปฏิจฺจ    นโนอาสโว    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อาสว ฺจ   
โนอาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนอาสโว   จ   นโนอาสโว  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๕] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
                       สาสวทุเกนสาสวทุก   
        [๑๕๖]   สาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอนาสโว   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อนาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อนาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสาสโว   จ  นอนาสโว  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   สาสว ฺจ   อนาสว ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ นอนาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๗] เหตุยา ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                 อาสวสมฺปยุตฺตทุเกนอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๕๘]   อาสวสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  อาสวสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาสววิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      อาสวสมฺปยุตฺต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอาสวสมฺปยุตฺโต    จ    นอาสววิปฺปยุตฺโต    จ    ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นอาสววิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      อาสววิปฺปยุตฺต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อาสววิปฺปยุตฺต    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอาสวสมฺปยุตฺโต    จ    นอาสววิปฺปยุตฺโต    จ   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อาสวสมฺปยุตฺต ฺจ  อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นอาสวสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    อาสวสมฺปยุตฺต ฺจ    อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺต ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ        นอาสวสมฺปยุตฺโต   
จ นอาสววิปฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๙] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ...   
                   อาสวสาสวทุเกนอาสวสาสวทุก   
        [๑๖๐]  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:       อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอนาสโวเจวนโนจอาสโว     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
นอนาสโวเจวนโนจอาสโว ธมฺมา อุปปฺชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   สาสว ฺเจวโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนาสโวเจว-   
นโนจอาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   
สาสว ฺเจวโนจอาสว      ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๑] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ    
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             อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๖๒]      อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอาสววิปฺปยุตฺโตเจว-   
นโนจอาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อาสว ฺเจว-   
อาสวสมฺปยุตฺต ฺจ     อาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๑๖๓] เหตุยา นว สพฺพตฺถ นว ฯ   
             อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุเกอาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุก   
        [๑๖๔]   อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อาสววิปฺปยุตฺต   
อนาสว     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นอนาสโว    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อาสววิปฺปยุตฺต  สาสว ฺจ อาสววิปฺปยุตฺต   
อนาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นอนาสโว   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๖๕] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                      ฉโคจฺฉกทุเกฉโคจฺฉกทุก   
        [๑๖๖]    ส ฺโชน    ธมฺม    ปฏจฺิจ    โนส ฺโชโน   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    คนฺถ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนคนฺโถ   ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โอฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนโอโฆ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    โยค   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนโยโค   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นีวรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนนีวรโณ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ปรามาส    ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนปรามาโส   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อาสวโคจฺฉกสทิส ฯ   
                       มหนฺตรทุเกมหนฺตรทุก   
        [๑๖๗]    สารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นสารมฺมโณ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    อนารมฺมณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนารมฺมโณ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ   
สารมฺมณ ฺจ    อนารมฺมณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสารมฺมโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๖๘] เหตุยา นว อวิคเต นว สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๑๖๙]    จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนจิตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   โนจิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นโนจิตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
        [๑๗๐] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๑๗๑]   เจตสิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเจตสิโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    จิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   จิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   จิตฺตสมุฏาน    
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ธมฺม   ปฏิจฺจ   นจิตฺตสมุฏาโน   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
จิตฺตสหภุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นจิตฺตสหภู  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
จิตฺตานุปริวตฺตึ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นจิตฺตานุปริวตฺตี     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    จิตฺตสสฏสมุฏาน    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นจิตฺตสสฏสมุฏาโน     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ   
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ       นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    อชฌฺตฺติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอชฌฺตฺติโก   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   พาหิร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นพาหิโร   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    อุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทา   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    โนอุปาทา    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นโนอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๗๒]   อุปาทินฺน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุปาทินฺโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   อนุปาทินฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุปาทินฺโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๗๓] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
                     ทฺวิโคจฺฉกทุเกทฺวิโคจฺฉกทุก   
        [๑๗๔]    อุปาทาน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    โนอุปาทาโน   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   กิเลส   ธมฺม  ปฏจฺิจ  โนกิเลโส    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
               ทสสฺเนนปหาตพฺพทุเก นทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๑๗๕]   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ทสฺสเนนปหาตพฺพ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นทสฺสเนนปหาตพฺโพ    จ    นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
จ       ธมฺมา      อุปฺปชชฺนติฺ      เหตุปจฺจยา:      ตีณิ      ฯ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพ      ธมฺม      ปฏจฺิจ     นทสฺสเนนปหาตพฺโพธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      เอก     ฯ     ทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๗๖] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
               ภาวนายปหาตพฺพทุเก นภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๑๗๗]   ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๗๘] เหตุยา ป ฺจ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
           ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๗๙] ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:      ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     นนทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๘๐] เหตุยา นว ฯ   
           ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุเก นภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๘๑] ภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ       เหตุปจฺจยา:      ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๘๒] เหตุยา นว ฯ   
                      สวิตกฺกทุเกนสวิตกฺกทุก   
        [๑๘๓]   สวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสวิตกฺโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอวิตกฺโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๘๔] เหตุยา นว ฯ   
                      สวิจารทุเกนสวิจารทุก   
        [๑๘๕]   สวิจาร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสวิจาโร  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอวิจาโร  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๘๖] เหตุยา นว ฯ    
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                      สปฺปติกทุเกนสปฺปติกทุก   
        [๑๘๗]   สปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปติโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอปฺปติโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๘๘] เหตุยา นว ฯ   
                     ปติสหคตทุเกนปติสหคตทุก   
        [๑๘๙]   ปติสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นปติสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนปติสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๐] เหตุยา นว ฯ   
                     สุขสหคตทุเกนสุขสหคตทุก   
        [๑๙๑]   สุขสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสุขสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นสุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนสุขสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๒] เหตุยา นว ฯ   
                 อุเปกฺขาสหคตทุเกนอุเปกฺขาสหคตทุก   
        [๑๙๓]   อุเปกฺขาสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอุเปกฺขาสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๔] เหตุยา นว ฯ    
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                    กามาวจรทุเกนกามาวจรทุก   
        [๑๙๕]  กามาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกามาวจโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นกามาวจร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นนกามาวจโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๖] เหตุยา นว ฯ   
                     รูปาวจรทุเกนรูปาวจรทุก   
        [๑๙๗]   รูปาวจร   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นรูปาวจโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนรูปาวจโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๘] เหตุยา นว ฯ   
                    อรูปาวจรทุเกนอรูปาวจรทุก   
        [๑๙๙]    อรูปาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอรูปาวจโร   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นอรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนอรูปาวจโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๐] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                    ปริยาปนฺนทุเกนปริยาปนฺนทุก   
        [๒๐๑]    ปริยาปนฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นปรยิาปนฺโน   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  อปริยาปนฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอปรยิาปนฺโน   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อปริยาปนฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นปริยาปนฺโน    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อปริยาปนฺน   ธมฺม    
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ปฏิจฺจ    นปริยาปนฺโน   จ   นอปริยาปนฺโน   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    ปรยิาปนฺน ฺจ    อปริยาปนฺน ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นอปริยาปนฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                     นิยฺยานิกทุเกนนิยฺยานิกทุก   
        [๒๐๓]   นิยฺยานิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนิยฺยานิโก  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อนิยฺยานิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนยิฺยานิโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๔] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                        นิยตทุเกนนิยตทุก           
        [๒๐๕]    นิยต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นนิยโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนยิโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๖] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                      สอุตฺตรทุเกนสอุตฺตรทุก   
        [๒๐๗]   สอุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   อนุตฺตร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อนุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสอุตฺตโร   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อนุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสอุตฺตโร   จ   นอนุตฺตโร   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  สอุตฺตร ฺจ  อนุตฺตร ฺจ  ธมฺม    
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ปฏิจฺจ นอนุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๘] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                        สรณทุเกนสรณทุก   
        [๒๐๙]  สรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
สรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
สรณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสรโณ    จ    นอรโณ    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอรโณ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    สรณ ฺจ    อรณ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๐]   เหตุยา   ป ฺจ   อารมฺมเณ   เทฺว  อวิคเต  ป ฺจ  ฯ   
[๒๑๑]    สรณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๒] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
           สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป สสฏวารมฺป   
           สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๒๑๓]    สรโณ    ธมฺโม   นสรณสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   สรโณ   ธมฺโม   นอรณสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยนปจฺจโย:   
สรโณ   ธมโฺม   นสรณสสฺ   จ   นอรณสฺส   จ  ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    ฯ    อรโณ   ธมโฺม   นสรณสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ    
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        [๒๑๔]   สรโณ   ธมโฺม   นสรณสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    สรโณ    ธมฺโม    นอรณสสฺ   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯเปฯ   
        [๒๑๕]    เหตุยา    จตฺตาริ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อธิปติยา   
ป ฺจ อนนฺตเร จตฺตาริ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
        [๒๑๖]   สรโณ   ธมโฺม   นสรณสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  ...  สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:   
... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๒๑๗]   สรโณ   ธมฺโม   นอรณสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ... สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย:   
                            ฯเปฯ   
        [๒๑๘]    นเหตุยา    สตฺต    นอารมฺมเณ   สตฺต   นอธิปติยา   
สตฺต นอนนฺตเร สตฺต โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
        [๒๑๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ   
        [๒๒๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ฯ   
             ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  อนุโลมปจฺจนียทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                       __________________    
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                    อนุโลมปจฺจนียทุกตฺติกปฏาน   
                  เหตุทุกกุสลตฺติเกนเหตุทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๒๑]   เหตุ   กุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นเหตุ  นกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    กุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   กุสล ฺจ   นเหตุ   
กุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นกุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ จิตฺตสมุฏานเมว อารมฺมณ นตฺถิ ฯ   
        [๒๒๒] เหตุยา ตีณิ อธิปติยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
              สหชาตวารมฺป นิสฺสยวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๒๒๓]   เหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส   นกสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๒๒๔]   เหตุ   กุสโล   ธมฺโม   นเหตุสฺส   นกสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    นเหตุ   กุสโล   ธมฺโม   
นนเหตุสฺส     นกุสลสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   เหตุ   กุสโล   จ   นเหตุ   กุสโล   จ  ธมฺมา  นเหตุสฺส   
นกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๒๒๕]    เหตุยา    เอก   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   นว   
อวิคเต ตีณิ ฯ   
                    ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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        [๒๒๖]   เหตุ   อกุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นอกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    อกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อกุสล ฺจ  นเหตุ   
อกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๒๗] เหตุยา ตีณิ อธิปติยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
              สหชาตวารมฺป นิสฺสยวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๒๒๘]   เหตุ   อกุสโล   ธมโฺม  นเหตุสฺส  นอกุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๒๒๙]   เหตุ   อกุสโล   ธมโฺม  นเหตุสฺส  นอกุสลสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   นเหตุ   อกุสโล   ธมฺโม   
นนเหตุสฺส     นอกุสลสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   เหตุ   อกุสโล   จ   นเหตุ  อกสุโล  จ  ธมมฺา  นเหตุสฺส   
นอกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๒๓๐]    เหตุยา   เอก   อารมฺมเณ   นว   อธิปติยา   เอก   
อวิคเต ตีณิ ฯ   
        [๒๓๑]   นเหตุ   อพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นอพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๓๒] เหตุยา ตีณิ อธิปติยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
               นิสสฺยวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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                เหตุทุกเวทนาตฺติเกนเหตุทุกนเวทนาตฺติก   
        [๒๓๓]   เหตุ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๔] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
              สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๒๓๕]   เหตุ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นเหตุ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๖] เหตุยา ตีณิ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
        [๒๓๗]    เหตุ    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ      นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๘] เหตุยา ตีณิ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
              เหตุทุก วิปากตฺติเก นเหตุทุก นวิปากตฺติก   
        [๒๓๙]   เหตุ   วิปาก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นวิปาโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   เหตุ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ     นวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   
นเหตุ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ นนเหตุ นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ตีณิ ฯ    
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                    เหตุทุกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                    นเหตุทุกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๒๔๐]    เหตุ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
อนุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                   เหตุทุกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                   นเหตุทุกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๒๔๑]    เหตุ    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
นเหตุ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นนเหตุ นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นเหตุ      นอสงฺกิลฏิอสงฺกิเลสิโก     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                เหตุทุกวิตกฺกตฺติเก นเหตุทุกนวิตกฺกตฺติก   
        [๒๔๒]  เหตุ  สวิตกกฺสวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ นเหตุนสวิตกฺกสวิจาโร   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นเหตุ      นอวิตกฺกวิจารมตฺโต      ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เหตุ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นเหตุ นอวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                  เหตุทุกปติตฺติเก นเหตุทุกนปติตฺติก   
        [๒๔๓]   เหตุ   ปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นปติสหคโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   สขุสหคต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   นสุขสหคโต   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
เหตุ   อุเปกฺขาสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                เหตุทุกทสฺสนตฺติเก นเหตุทุกนทสฺสนตฺติก   
        [๒๔๔]    เหตุ    ทสสฺเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นภาวนายปหาตพฺโพ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นนเหตุ      นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                  เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                  นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๒๔๕]   เหตุ   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
เหตุ  ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    
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ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      ตีณิ      ฯ      เหตุ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นเหตุ   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก         ธมฺโม        อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
             เหตุทุกอาจยคามิตฺติเก นเหตุทุกนอาจยคามิตฺติก   
        [๒๔๖]   เหตุ   อาจยคามึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นอาจยคามี   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อปจยคามึ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอปจยคามี   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นเหตุ      เนวาจยคามินาปจยคามึ      ธมฺม     ปฏิจฺจ     นนเหตุ   
นเนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                เหตุทุกเสกฺขตฺติเก นเหตุทุกนเสกฺขตฺติก   
        [๒๔๗]   เหตุ   เสกขฺ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นเสกฺโข  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   นอเสกฺโข   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นเนวเสกฺขานาเสกฺโข   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                 เหตุทุกปริตฺตตฺติเก นเหตุทุกปริตฺตตฺติก   
        [๒๔๘]   นเหตุ  ปรตฺิต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นปริตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   นมหคฺคโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ    
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อปฺปมาณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอปฺปมาโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                     เหตุทุกปริตฺตารมฺมณตฺติเก   
                     นเหตุทุกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๒๔๙]  เหตุ  ปริตฺตารมฺมณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ นปริตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   มหคฺคตารมฺมณ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ    นมหคฺคตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    เหตุ    อปฺปมาณารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ นอปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                  เหตุทุกหีนตฺติเก นเหตุทุกนหีนตฺติก   
        [๒๕๐]   เหตุ   หีน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นหีโน   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนเหตุ   นมชฺฌิโม   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  เหตุ   
ปณีต     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    นเหตุ    นปณีโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                       เหตุทุกมิจฺฉตฺตตฺติเก   
                       นเหตุทุกนมิจฺฉตฺตติก   
        [๒๕๑]   เหตุ  มิจฺฉตฺตนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นมิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   เหตุ   สมฺมตฺตนิยต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ     นสมฺมตฺตนิยโต     ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 195 

เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นเหตุ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นอนิยโต ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                      เหตุทุกมคฺคารมฺมณตฺติเก   
                      นเหตุทุกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๒๕๒]   เหตุ  มคฺคารมฺมณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นมคฺคารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    เหตุ   มคฺคเหตุก   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ     นมคฺคเหตุโก     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   เหตุ   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นมคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                       เหตุทุกอุปฺปนฺนตฺติเก   
                       นเหตุทุกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๒๕๓]    เหตุ   อนุปฺปนฺโน   ธมฺโม   นเหตุสฺส   นอนุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นว   ฯ   เหตุ   อุปฺปาที   
ธมฺโม     นเหตุสฺส     นอุปฺปาทิสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: นว ฯ   
                 เหตุทุกอตีตตฺติเก นเหตุทุกนอตีตตฺติก   
        [๒๕๔]   เหตุ   อตีโต   ธมโฺม   นเหตุสฺส   นอตีตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    นว    ฯ   เหตุ   อนาคโต   ธมโฺม   
นเหตุสฺส นอนาคตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ    
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                      เหตุทุกอตีตารมฺมณตฺติเก   
                     นเหตุทุกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๒๕๕]   เหตุ   อตีตารมฺมณ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุนอตีตารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ   อนาคตารมฺมณ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ    นอนาคตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                     เหตุทุกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก   
                    นเหตุทุกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๒๕๖]     เหตุ    อชฌฺตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
นอชฺฌตฺตารมฺมาโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   
เหตุ     พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นพหิทฺธารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                       เหตุทุกสนิทสฺสนตฺติเก   
                       นเหตุทุกนสนิทสฺสนตฺติก   
        [๒๕๗]     นเหตุ     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    นนเหตุสฺส   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯเปฯ   
นเหตุ    สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    นเหตุสฺส   นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆสฺส   
จ   นนเหตุสฺส   นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆสฺส   จ   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ    
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        [๒๕๘]    นเหตุ    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๒๕๙]    เหตุ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นเหตุ     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เหตุ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ   
นเหตุ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                       __________________   
                       สเหตุกทุกกุสลตฺติเก   
                       นสเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
         [๒๖๑]  สเหตุก  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสเหตุโก  นกุสโล ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   สเหตุก   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นสเหตุโก    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อเหตุก   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   นอเหตุโก   นอพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                     เหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติเก   
                     นเหตุสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๒]   เหตุสมฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุสมฺปยุตฺโต    
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นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   เหตุสมฺปยุตฺต   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุสมฺปยุตฺโต   นอกุสโล   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   เหตุวิปฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   
นเหตุวิปฺปยุตฺโต นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                      เหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติเก   
                      นเหตุสเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๓]  เหตุเจวสเหตุโกจ  กุสโล ธมฺโม นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ   
นกุสลสฺส         ธมฺมสฺส         อารมฺมณปจฺจเยน        ปจฺจโย:   
เอก   ฯ  เหตุเจวสเหตุโกจ  กุสโล  ธมโฺม  นอเหตุกสฺสเจวนนจเหตุสฺส   
นกุสลสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    เทฺว    ฯ   
เหตุเจวสเหตุโกจ      กุสโล     ธมฺโม     นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ   
นกุสลสฺส    จ    นอเหตุกสฺสเจวนนจเหตุสฺส   นกสุลสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๒๖๔]        สเหตุโกเจวนจเหตุ        กุสโล       ธมฺโม   
นอเหตุกสฺสเจวนนจเหตุสฺส  นกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:   
จตฺตาริ    ฯ    ...   นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ   นกสุลสฺส   ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ป ฺจ  ฯ  ...  นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ   
นกุสลสฺส จ นอเหตุกสฺสเจวนนจเหตุสฺส   
นกุสลสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฉ ฯ   
        [๒๖๕]    เหตุเจวสเหตุโกจ   กุสโล   จ   สเหตุโกเจวนจเหตุ    
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กุสโล    จ    ธมฺมา   นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ   นกุสลสฺส   ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  สตฺต  ฯ  ...   นอเหตุกสฺสเจวนนจเหตุสฺส   
นกุสลสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อฏ    ฯ   
...   เหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ  นกุสลสฺส  จ  นอเหตุกสฺสเจวนนจเหตุสฺส   
นกุสลสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: นว ฯ   
        [๒๖๖]  เหตุเจวสเหตุโกจ อกุสโล ธมฺโม นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ   
นอกุสลสฺส         ธมฺมสฺส        อารมฺมณปจฺจเยน        ปจฺจโย:   
เอเตน อุปาเยน นวป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
        [๒๖๗]       เหตุเจวสเหตุโกจ       อพฺยากโต       ธมฺโม   
นเหตุสฺสเจวนอเหตุกสฺสจ    นอพฺยากตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: นวป ฺหา กาตพฺพา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
             เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺตทุก เหตุเจวสเหตุกทุกสทิส ฯ   
                      สงฺขิตฺต ฯ นวป ฺหา ฯ   
                     นเหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติเก   
                     นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๘]   นเหตุ  สเหตุก  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสเหตุโก   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ  นเหตุ  สเหตุก   
อกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นสเหตุโก    นอกุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นเหตุ  อเหตุก  อพฺยากต  ธมฺม   
ปจฺจยา     นเหตุ    นอเหตุโก    นอพฺยากโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
              สปปฺจฺจยทุกกุสลตฺติเก นสปฺปจฺจยทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๖๙]   สปฺปจฺจย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอปฺปจฺจโย  นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   สปฺปจฺจย  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอปฺปจฺจโย    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก    ฯ    สปฺปจฺจย    อพฺยากต    ธมมฺ    ปจฺจยา   นอปฺปจฺจโย   
นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                      สงฺขต สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
               สนทิสฺสนทุกกุสลตฺติเก นสนิทสฺสนทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๐]   อนิทสฺสน   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสโน  นกุสโล.   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล   กุสลสทิส   ฯ   
อนิทสฺสน    อพฺยากต    ธมฺม    ปจฺจยา    นสนิทสฺสโน   นอพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                       สปฺปฏิฆทุกกุสลตฺติเก   
                       นสปฺปฏิฆทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๑]   อปฺปฏิฆ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอปฺปฏิโฆ   นกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อปฺปฏิฆ   อกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอปฺปฏิโฆ    นอกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ อพฺยากเต เอก ฯ    
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                  รปูทุกกุสลตฺติเก นรูปทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๒]   อรูป   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรูป  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรปู   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอรูป   นอกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ  รูป   
อพฺยากต    ธมฺม   ปจฺจยา   นอรูป   นอพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                โลกิยทุกกุสลตฺติเก นโลกิยทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๓]   โลกิย   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นโลกุตฺตโร   นกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  โลกิย  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นโลกุตฺตโร   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   
โลกิย    อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   นโลกิโย   นอพฺยากโต   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                     เกนจิวิ ฺเยฺยทุกกุสลตฺติเก   
                     นเกนจิวิ ฺเยฺยทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๔]   เกนจิวิ ฺเยฺย   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเกนจิวิ ฺเยฺโย   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   เกนจิวิ ฺเยฺยf   
อกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    นเกนจิวิ ฺเยฺโย    นอกุสโล    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   เกนจิวิ ฺเยฺย   อพฺยากต   ธมฺม   
ปจฺจยา     นเกนจิวิ ฺเยฺโย     นอพฺยากโต     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: นว ฯ   
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                อาสวทุกกุสลตฺติเก โนอาสวทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๕]   โนอาสว   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นโนอาสโว  นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อาสว   อกุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   โนอาสโว   นอกสุโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
โนอาสว   อพฺยากต   ธมมฺ   ปจฺจยา  นโนอาสโว  นอพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                สาสวทุกกุสลตฺติเก นสาสวทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๖]   สาสว  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนาสโว  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนาสว   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนาสโว   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ  สาสว  อกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนาสโว   นอกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก   ฯ   สาสว   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา  นสาสโว  นอพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                     อาสวสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติเก   
                     นอาสวสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๗]   อาสววิปฺปยุตฺต   กุสล   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ  อาสวสมฺปยุตฺต   
อกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    นอาสวสมฺปยุตฺโต    นอกสุโล    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อาสววิปฺปยุตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   
ปจฺจยา     นอาสวสมฺปยุตฺโต     นอพฺยากโต     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                      อาสวสาสวทุกกุสลตฺติเก   
                     นอาสวสาสวทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๘]     สาสว ฺเจวโนจอาสว     กุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ  นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
อาสว ฺเจวสาสว ฺจ     อกุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอาสโวเจว-   
นอนาสโวจ   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
สาสว ฺเจวโนจอาสว    อพฺยากต    ธมมฺ    ปจฺจยา    นอนาสโวเจว   
นโนจอาสโว นอพฺยากโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                    อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
                 นวโคจฺฉก อนฺตรา โลกุตฺตรปริยาเยน   
           ป ฺเห นลพฺภติเม ป ฺจ    นหิเม นตฺถิ นสนทฺิสฺสนฺติ ฯ   
                   อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกกุสลตฺติเก   
                  อาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๗๙]     อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต   นอนาสโว   นกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก   ฯ  อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว    นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว    นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ    
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อาสววิปฺปยุตฺต    สาสว   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   อาสววิปฺปยุตฺโต   
นสาสโว นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                       ฉโคจฺฉกทุกกุสลตฺติเก   
                       ฉโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๐]    โนส ฺโชน    กุสล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนส ฺโชโน   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โนคนฺถ   กุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     โนคนฺโถ    นกสุโล    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
โนโอฆ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนโอโฆ   นกุสโล  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    โนโยค    กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนโยโค   นกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   :   โนนีวรณ   กุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ   
โนนีวรโณ      นกุสโล      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:   
โนปรามาส    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนปรามาโส   นกุสโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                      นสารมฺมณทุกนกุสลตฺติเก   
                      นสารมฺมณทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๑]   สารมฺมณ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสารมฺมโณ  นกสุโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   สารมฺมณ   อกุสล   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสารมฺมโณ     นอกสุโล     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
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                 จิตฺตทุกกุสลตฺติเก นจิตฺตทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๒]   จิตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  นจิตฺโต  นกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   จิตฺต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นจิตฺโต    นอกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
โนจิตฺต   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   นโนจิตฺโต   นอพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                       เจตสิกทุกกุสลตฺติเก   
                       นเจตสิกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๓]  เจตสิก  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเจตสิโก  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เจตสิก   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเจตสิโก    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อเจตสิก   อพฺยากต   ธมมฺ   ปจฺจยา  นอเจตสิโก  นอพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                     จิตฺตสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติเก   
                     นจิตฺตสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๔]   จิตฺตสมฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   จิตฺตสมฺปยุตฺต   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   นอกุสโล   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ    
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                      จิตฺตสสฏทุกกุสลตฺติเก   
                      นจิตฺตสสฏทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๕]   จิตฺตสสฏ   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นจิตฺตสสฏโ  นกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   จิตฺตสสฏ   อกุสล   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นจิตฺตสสฏโ     นอกุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                     จิตฺตสมุฏานทุกกุสลตฺติเก   
                    โนจิตฺตสมุฏานทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๖]   จิตฺตสมุฏาน   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นโนจิตฺตสมุฏาโน   
นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   จิตฺตสมุฏาน   
อกุสล     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นโนจิตฺตสมุฏาโน    นอกุสโล    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                       จิตฺตสหภุทุกกุสลตฺติเก   
                      โนจิตฺตสหภุทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๗]   จิตฺตสหภุ   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนจิตฺตสหภู  นกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   จิตฺตสหภุ   อกุสล  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    โนจิตฺตสหภู    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นว ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ    
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                     จิตฺตานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติเก   
                    โนจิตฺตานุปริวตฺติทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๘]   จิตฺตานุปริวตฺตึ   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺตานุปริวตฺตี   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นว   ฯ   จิตฺตานุปริวตฺตึ   
อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนจิตฺตานุปริวตฺตี   นอกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: นว ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                   จิตฺตสสฏสมุฏานทุกกุสลตฺติเก   
                  โนจิตฺตสสฏสมุฏานทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๘๙]  จิตฺตสสฏสมุฏาน กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน   
นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกกุสลตฺติเก   
                 โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๐]     จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ     อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติเก   
               โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๑]    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    กสุล    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี      นกุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   อกุสล   ธมฺม   
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ปฏิจฺจ       โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี      นอกุสโล      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                       อชฺฌตฺติกทุกกุสลตฺติเก   
                       นอชฺฌตฺติกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๒]   อชฺฌตฺติก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอชฺฌตฺติโก  นกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    พาหิร    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอชฺฌตฺติโก    นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อชฺฌตฺติก    อกุสล    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอชฺฌตฺติโก   นอกุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   พาหิร   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอชฺฌตฺติโก   
นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากตมูล   
ตีณิเยว ฯ   
                       อุปาทาทุกกุสลตฺติเก   
                       นอุปาทาทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๓]   โนอุปาทา   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นโนอุปาทา  นกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   โนอุปาทา  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นโนอุปาทา    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยวฯ   
                       อุปาทินฺนทุกกุสลตฺติเก   
                       นอุปาทินฺนทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๔]   อนุปาทินฺน   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุปาทินฺโน  นกุสโล    
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ  อนุปาทินฺน  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอุปาทินฺโน    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก ฯ อพฺยากตมูล เอกเมว ฯ   
                    อุปาทานโคจฺฉกทุกกุสลตฺติเก   
                   โนอุปาทานโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๕]   โนอุปาทาน  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  โนอุปาทาโน  นกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   โนอุปาทาน   อกสุล   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     โนอุปาทาโน     นอกุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                     กิเลสโคจฺฉกทุกกุสลตฺติเก   
                    โนกิเลสโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๖]   โนกิเลส   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนกเิลโส  นอกุสโลส   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                    ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกกุสลตฺติเก   
                    นทสฺสเนนปหาตพฺพทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๗]      นทสฺสเนนปหาตพฺพ      กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ   
ทสฺสเนนปหาตพฺพ     อกสุล     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
นอกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  นทสฺสเนนปหาตพฺพ   
อพฺยากต         ธมฺม         ปฏิจฺจ         นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ    
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นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                    ภาวนายปหาตพฺพทุกกุสลตฺติเก   
                   นภาวนายปหาตพฺพทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๘]      นภาวนายปหาตพฺพ      กุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
นนภาวนายปหาตพฺโพ  นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ   
ภาวนายปหาตพฺพ     อกุสล     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นภาวนายปหาตพฺโพ   
นอกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  นภาวนายปหาตพฺพ   
อพฺยากต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นนภาวนายปหาตพฺโพ    นอพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติเก   
                  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๒๙๙]     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก     กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก   ฯ   ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก   อกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทสสฺเนน-   
ปหาตพฺพเหตุโก   นอกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  อพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
             อพฺยากตวาเร สพฺพตฺถ ปจฺจยวเสน คเณตพฺพ ฯ    
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                  ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติเก   
                 นภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๐]     นภาวนายปหาตพฺพเหตุก     กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก   ฯ   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุโก   นอกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากตมูล เทฺว ฯ   
                       สวิตกฺกทุกกุสลตฺติเก   
                       นสวิตกฺกทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๑]  สวิตกฺก  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสวิตกฺโก  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สวิตกฺก   อกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นสวิตกฺโก    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                       สวิจารทุกกุสลตฺติเก   
                       นสวิจารทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๒]  สวิจาร  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสวิจาโร   นกุสโล ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สวิจาร   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสวิจาโร    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ    
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                       สปฺปติกทุกกุสลตฺติเก   
                       นสปฺปติกทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๓]  สปฺปติก  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสปฺปติโก  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อปฺปติก   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอปฺปติโก   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  สปฺปติก  อกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสปฺปติโก   นอกุสโล   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อปฺปติก    อกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอปฺปติโก   นอกุสโล   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                       ปติสคคตทุกกุสลตฺติเก   
                       นปติสหคตทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๔]   ปติสหคต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นปติสหคโต  นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   ปติสหคต   อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นปติสหคโต    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                       สุขสหคตทุกกุสลตฺติเก   
                       นสุขสหคตทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๕]   สุขสหคต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสุขสหคโต  นกสุโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสุขสหคต   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสุขสหคโต    นกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สุขสหคต   
กุสล ฺจ   นสุขสหคต   กุสล ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสุขสหคโต   นกุสโล    
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ธมฺโม   อุปปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   สุขสหคต   อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสขุสหคโต    นอกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสุขสหคต   อกุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นนสุขสหคโต   นอกุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                     อุเปกฺขาสหคตทุกกุสลตฺติเก   
                     นอุเปกฺขาสหคตทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๖]   อุเปกฺขาสหคต   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอุเปกฺขาสหคต   กุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนอุเปกฺขาสหคโต    นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  ตีณิฯ  อุเปกฺขาสหคต  อกุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ นอุเปกฺขาสหคโต   
นอกุสโล     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นอุเปกฺขาสหคต   
อกุสล     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นนอุเปกฺขาสหคโต    นอกุสโล    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากตมูล ตีณิเยว ฯ   
                      กามาวจรทุกกุสลตฺติเก   
                      นกามาวจรทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๗]   กามาวจร   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกามาวจโร  นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกามาวจร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนกามาวจโร   นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ   
กามาวจร   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนกามาวจโร   นอกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ    
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                       รูปาวจรทุกกุสลตฺติเก   
                      นรูปาวจรทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๘]   รูปาวจร   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นรูปาวจโร  นกุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นรปูาวจร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนรูปาวจโร   นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   
นรูปาวจร   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนรูปาวจโร   นอกุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ   
                      อรูปาวจรทุกกุสลตฺติเก   
                      นอรูปาวจรทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๐๙]   อรูปาวจร   กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอรปูาวจโร  นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ  นอรูปาวจร  อกุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นนอรูปาวจโร   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ   
                      ปรยิาปนฺนทุกกุสลตฺติเก   
                      นปรยิาปนฺนทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๑๐]   ปริยาปนฺน  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอปริยาปนฺโน  นกุสโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อปริยาปนฺน   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอปริยาปนฺโน   นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ   
ปริยาปนฺน   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอปริยาปนฺโน   นอกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ    
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                       นิยฺยานิกทุกกุสลตฺติเก   
                       นนิยฺยานิกทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๑๑]   นิยฺยานิก   กสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นนิยยฺานิโก  นกสุโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนิยฺยานิก   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนิยฺยานิโก    นกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   
อนิยฺยานิก    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนิยฺยานิโก   นอกุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ   
                 นยิตทุกกุสลตฺติเก นนิยตทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๑๒]   นิยต   กุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  นนิยโต  นกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิยต    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนิยโต   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   นิยต  อกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนิยโต   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิยต   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนิยโต   นอกุสโล  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ   
                       สอุตฺตรทุกกุสลตฺติเก   
                       นสอุตฺตรทุกนกุสลตฺติก   
        [๓๑๓]  สอุตฺตร  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนุตฺตโร  นกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนุตฺตร   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุตฺตโร   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ  สอุตฺตร  อกสุล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุตฺตโร   นอกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:    
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เอก ฯ อพฺยากตมูล เทฺว ฯ   
                 สรณทุกกุสลตฺติเก นสรณทุกนกุสลตฺติก   
         [๓๑๔]   อรณ   กุสล   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสรโณ  นกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   สรณ   อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ นอกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๓๑๕]   อรณ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอรโณ  นอพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อรณ   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นสรโณ นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๑๖] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๓๑๗]   อรโณ   อพฺยากโต   ธมโฺม   นอรณสสฺ   นอพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อรโณ   อพฺยากโต   ธมฺโม   
นสรณสฺส นอพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๓๑๘] อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ   
                       สรณทุกเวทนาตฺติเก   
                       นสรณทุกนเวทนาตฺติก   
        [๓๑๙]   สรณ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสรโณ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สรณ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอรโณ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สรณ    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
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ธมฺม      ปฏจฺิจ      นสรโณ      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ   
นอรโณ     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา:     อรณ     สขุายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นสรโณ    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
จตฺตาริ     ฯ     สรณ    ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสรโณ   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ     ฯ    สรณ    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นสรโณ      นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: จตฺตาริ ฯ   
                        สรณทุกวิปากตฺติเก   
                       นสรณทุกนวิปากตฺติก   
        [๓๒๐]   อรณ   วิปาก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสรโณ  นวิปาโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   สรณ   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ     นวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อรณ   
วิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     นสรโณ    นวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  อรณ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                    สรณทุกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                    นสรณทุกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๓๒๑]    อรณ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
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นอุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อรณ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ  นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                   สรณทุกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                   นสรณทุกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๓๒๒]    สรณ    สงฺกลิิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อรณ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ  อรณ  อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   
ธมมฺ         ปฏิจฺจ         นสรโณ        นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                        สรณทุกวิตกฺกตฺติเก   
                       นสรณทุกนวิตกฺกตฺติก   
        [๓๒๓]  สรณ  สวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ นสรโณ นสวิตกฺกสวิจาโร   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   สวิตกฺกสวิจาร   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นสรโณ    นสวิตกฺกสวิจาโร    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   สรณ   อวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ     นอวิตกฺกวิจารมตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
จตฺตาริ  ฯ  อรณ  อวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสรโณ นอวิตกฺกอวิจาโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
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                  สรณทุกปติตฺติเก นสรณทุกนปติตฺติก   
        [๓๒๔]   สรณ   ปติสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นสรโณ  นปติสหคโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   ปติสหคต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสรโณ    นปติสหคโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก    ฯ   สรณ   สุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นสุขสหคโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   สขุสหคต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสรโณ    นสุขสหคโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก  ฯ  สรณ  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นอุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: จตฺตาริ ฯ   
                        สรณทุกทสฺสนตฺติเก   
                       นสรณทุกนทสฺสนตฺติก   
        [๓๒๕]    สรณ    ทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  สรณ   
ภาวนายปหาตพฺพ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสรโณ    นภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรณ   เนวทสฺสเนน-   
นภาวนายปหาตพฺพ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอรโณ    นเนวทสฺสเนน-   
นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                  สรณทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก   
                  นสรณทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๓๒๖]   สรณ   ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสรโณ    
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นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
สรณ    ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นภาวนาย-   
ปหาตพฺพเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อรณ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก      ธมฺม      ปฏิจฺจ     นอรโณ   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก         ธมฺโม        อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                      สรณทุกอาจยคามิตฺติเก   
                      นสรณทุกนอาจยคามิตฺติก   
        [๓๒๗]   สรณ   อาจยคามึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นอาจยคามี   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เทฺว    ฯ   อรณ   อปจยคามึ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสรโณ     นอปจยคามี     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรณ  เนวาจยคามินาปจยคามึ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นอรโณ นเนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                        สรณทุกเสกฺขตฺติเก   
                        นสรณทุกนเสกฺขตฺติก   
         [๓๒๘]   อรณ  เสกฺข  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสรโณ  นเสกฺโข  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรณ   อเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ    นอเสกฺโข    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   
อรณ  เนวเสกฺขานาเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นเนวเสกฺขานาเสกฺโข   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
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                        สรณทุกปริตฺตตฺติเก   
                       นสรณทุกนปริตฺตตฺติก   
        [๓๒๙]    อรณ    ปรตฺิต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นปริตฺโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรณ   มหคฺคต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสรโณ    นมหคฺคโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
เอก    ฯ   อรณ   อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นอปฺปมาโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                     สรณทุกปรตฺิตารมฺมณตฺติเก   
                     นสรณทุกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๓๓๐]     สรณ    ปริตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นสรโณ   
นปริตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   สรณ   
มหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสรโณ   นมหคฺคตารมฺมโณ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   อรณ   อปฺปมาณารมฺมณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นสรโณ      นอปฺปมาณารมฺมโณ      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                  สรณทุกหีนตฺติเก นสรณทุกนหีนตฺติก   
        [๓๓๑]   สรณ   หีน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นหีโน  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรณ   มชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ    นมชฺฌิโม    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   
อรณ    ปณีต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นสรโณ   นปณีโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                       สรณทุกมิจฺฉตฺตตฺติเก   
                       นสรณทุกนมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๓๓๒]  สรณ  มิจฺฉตฺตนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นมิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   อรณ   สมฺมตฺตนิยต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสรโณ     นสมฺมตฺตนิยโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   สรณ   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ  นอนิยโตo   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                      สรณทุกมคฺคารมฺมณตฺติเก   
                     นสรณทุกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๓๓๓]  อรณ  มคฺคารมฺมณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นมคฺคารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   อรณ   มคฺคเหตุก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นมคฺคเหตุโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก   ฯ   อรณ   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นมคฺคาธิปติ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
                       สรณทุกอุปฺปนฺนตฺติเก   
                       นสรณทุกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๓๓๔]   สรโณ   อนุปฺปนฺโน   ธมฺโม   นสรณสฺส   นอนุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   จตฺตาริ   ฯ   อรโณ  อุปฺปาที   
ธมฺโม     นอรณสฺส     นอุปฺปาทิสฺส     ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน    
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ปจฺจโย: เทฺว ฯ   
                 สรณทุกอตีตตฺติเก นสรณทุกนอตีตตฺติก   
        [๓๓๕]   สรโณ   อตีโต   ธมโฺม   นสรณสฺส  นอตีตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: จตฺตาริ ฯ อนาคโต อตีตสทิส ฯ   
                      สรณทุกอตีตารมฺมณตฺติเก   
                     นสรณทุกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๓๓๖]     สรณ     อตีตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสรโณ   
นอตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อรณ   อตีตารมฺมณ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสรโณ     นอตีตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   สรณ  อนาคตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ   
นอนาคตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ  สรณ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นสรโณ    นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
                     สรณทุกอชฌฺตฺตารมฺมณตฺติเก   
                    นสรณทุกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๓๓๗]    สรณ    อชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสรโณ   
นอชฺฌตฺตารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    เทฺว    ฯ   
สรณ    พหิทธฺารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสรโณ    นพหิทฺธารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ    
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                       สรณทุกสนิทสฺสนตฺติเก   
                       นสรณทุกนสนิทสฺสนตฺติก   
        [๓๓๘]    สรณ    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๓๓๙]    สรณ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อรณ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสรโณ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     สรณ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ   
อรณ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๐] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
        [๓๔๑]    อรณ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๒]    สรณ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๓] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๓๔๔]     สรโณ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    นสรณสฺส   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส     ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    อรโณ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       ธมฺโม      นสรณสฺส      นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 225 

ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๓๔๕] เหตุยา เทฺว อธิปติยา เทฺว อวิคเต ตีณิ ฯ   
        [๓๔๖]     สรโณ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    นสรณสฺส   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    ธมฺมสฺส    สหชาตปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ...   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ... กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๓๔๗] นเหตุยา ตีณิ นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
             ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  อนุโลมปจฺจนียทุกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                          __________________   
                      อนุโลมปจฺจนียติกทุกปฏาน   
                  กสุลตฺติกเหตุทุเก นกุสลตฺติกนเหตุทุก   
        [๓๔๘]  กุสล  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   กุสล   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอกุสโล   นเหตุ   จ   นอพฺยากโต   นเหตุ   จ   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    กุสล    เหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นกุสโล   นเหตุ   จ   
นอกุสโล นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๔๙]   อกุสล   เหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอกุสโล  นเหตุ  ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล   เหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
อกุสล    เหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอกุสโล   นเหตุ   จ   นอพฺยากโต   
นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   เหตุ  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   นกุสโล   นเหตุ   จ  นอกุสโล  นเหตุ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๓๕๐]   อพฺยากต   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อพฺยากต  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นเหตุ    จ   นอกุสโล   นเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๕๑] เหตุยา เตรส อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
        [๓๕๒]   กุสล   เหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นกุสโล  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๓] นอารมฺมเณ นว นอธิปติยา เตรส นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ   
                   สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป   
                   ปฏิจฺจวารสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๓๕๔]   กุสโล   เหตุ   ธมโฺม   นกุสลสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   กสุโล   เหตุ   ธมฺโม  นอกสุลสฺส  นเหตุสฺส    
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ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     กุสโล     เหตุ    ธมฺโม   
นอพฺยากตสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ป ฺจ  ฯ   
อกุสโล   เหตุ   ธมโฺม   นอกุสลสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ป ฺจ   ฯ   อพฺยากโต   เหตุ   ธมฺโม  นกสุลสฺส  นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๓๕๕]   กุสโล   เหตุ   ธมโฺม   นกุสลสฺส   นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๓๕๖] เหตุยา เตรส อารมฺมเณ อฏารส อวิคเต เตรส ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๓๕๗]   กุสล   นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอกุสโล  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นวฯ   
                         สพฺพตฺถ นว ฯ   
                      กุสลตฺติกสเหตุกทุเก   
                      นกุสลตฺติกนสเหตุกทุก   
        [๓๕๙]  กุสล  สเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นกุสโล  นสเหตุโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   สเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นสเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   สเหตุก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสเหตุโก   จ   นอกสุโล   นสเหตุโก   จ  ธมมฺา    
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อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล   สเหตุก   ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นอกุสโล    นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   
สเหตุก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นสเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อกุสล   สเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสเหตุโก  จ   
นอกุสโล   นสเหตุโก   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากต    สเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสเหตุโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   สเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกสุโล   
นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   สเหตุก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสเหตุโก   จ   นอกุสโล   นสเหตุโก   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๖๐] เหตุยา นว อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต เอกาทส ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๓๖๑]  กุสโล  สเหตุโก  ธมโฺม  นกุสลสฺส  นสเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    กุสโล    สเหตุโก    ธมโฺม   นอกุสลสสฺ   
นสเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  กุสโล  สเหตุโก  ธมฺโม   
นกุสลสฺส    นสเหตุกสฺส   จ   นอกุสลสฺส   นสเหตุกสฺส   จ   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    อกุสโล   สเหตุโก   ธมฺโม   
นอกุสลสฺส   นสเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อกุสโล�    
สเหตุโก    ธมฺโม    นกุสลสฺส   นสเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    อกุสโล   สเหตุโก   ธมฺโม   นกุสลสฺส   นสเหตุกสฺส   จ    
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นอกุสลสฺส   นสเหตุกสฺส   จ  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ   
อพฺยากโต    สเหตุโก    ธมฺโม    นกุสลสฺส    นสเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   อพฺยากโต   สเหตุโก   ธมฺโม   นอกุสลสฺส   
นสเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อพฺยากโต  สเหตุโก   
ธมฺโม    นกสุลสฺส    นสเหตุกสฺส   จ   นอกุสลสฺส   นสเหตุกสฺส   จ   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๓๖๒] เหตุยา นว อารมฺมเณ ปณฺณรส ฯเปฯ   
                       อวิคเต เอกาทส ฯ   
        [๓๖๓]  อกุสล  อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอเหตุโก ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   อเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอพฺยากโต   
นอเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   อเหตุก  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล   นอเหตุโก   จ   นอพฺยากโต  นอเหตุโก  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต  อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นอเหตุโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   
อเหตุก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นอเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต  อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอเหตุโก  จ   
นอกุสโล นอเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๖๔] เหตุยา ฉ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ฉ ฯ    
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                     กุสลตฺติกเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                     นกุสลตฺติกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๖๕]  กุสล  เหตุสมฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ นกุสโล นเหตุสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สเหตุกทุกสทิส ฯ   
                      กุสลตฺติกเหตุสเหตุกทุเก   
                     นกุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๓๖๖]   กุสล   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กุสล   
เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     กุสล    เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอกุสโล     นเหตุเจวนอเหตุโกจ    นอพฺยากโต   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อกุสล  เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ     อพฺยากต   
เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ...  นอกุสโล  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ...  นกุสโล  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
นอกุสโล    นเหตุเจวนอเหตุโกจ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๓๖๗] เหตุยา นว ฯ    
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        [๓๖๘]   กุสล   สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ  ธมฺโม  ...  นอพฺยากโต  นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   
ธมฺโม     ...     นอกุสโล    นอเหตุโกเจวนนเหตุจ    นอพฺยากโต   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ       ธมฺมา      อุปฺปชฺชนฺติ      เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ    ฯ    อกุสล    สเหตุก ฺเจวนจเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   ธมฺโม  ...  อกุสล  สเหตุก ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   ธมฺโม   ...   นกุสโล   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ        นอพฺยากโต       นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   
ธมฺมา   ...   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต  สเหตุก ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล  นอเหตุโกเจวนเหตุจ ธมฺโม ... นอกุสโล นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   
ธมฺโม      ...     นกุสโล     นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     นอกุสโล   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๖๙] เหตุยา นว ฯ   
                    กุสลตฺติกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                   นกุสลตฺติกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๗๐]   กุสล  เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล   
นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ    ธมโฺม   ...   นอพฺยากโต   นเหตุเจว-   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม   ...  นอกสุโล  นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ   
นอพฺยากโต นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อกสุล  ตีณิ  กาตพฺพ  ฯ  อพฺยากต    
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ตีณิ   กาตพฺพ   ฯ   นว   ฯ   กุสล   เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอกุสโล     นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    ธมฺโม    ...   
นอพฺยากโต    นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    ธมฺโม   ...   นอกสุโล   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    นอพฺยากโต   นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ   
ธมฺมา    ...    ตีณิ   ฯ   อกสุล   เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ตีณิ ฯ อพฺยากต ตีณิ ฯ นว ฯเปฯ   
                     กุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุเก   
                     นกุสลตฺติกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๓๗๑]   กุสล   นเหตุ   สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเหตุ   
นสเหตุโก  ธมฺโม  ...  นอกุสโล  นเหตุ นสเหตุโก ธมฺโม ... นกุสโล   
นเหตุ  นสเหตุโก  จ  นอกสุโล  นเหตุ  นสเหตุโก  จ  ธมฺมา  ... ฯ   
อกุสล   นเหตุ   สเหตุก  ...  ตีณิ  ฯ  อพฺยากต  นเหตตสเหตุก  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล  ...  นอกสุโล  ...  นกสุโล  นเหตุ  นสเหตุโก  จ   
นอกุสโล  นเหตุ  นสเหตุโก  จ ธมฺมา ... ตีณิ ฯ อพฺยากต นเหตตอเหตุก   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นกุสโล    นเหตุ    นอเหตุโก    ธมโฺม    ...   
นอกุสโล  นเหตุ  นอเหตุโก  ธมฺโม  ...  นกุสโล  นเหตุ นอเหตุโก จ   
นอกุสโล นเหตุ นอเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                      กุสลตฺติก สปฺปจฺจยทุเก   
                      นกุสลตฺติก นสปฺปจฺจยทุก   
        [๓๗๒]     อพฺยากโต     อปฺปจฺจโย    ธมฺโม    นอพฺยากตสฺส    
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นอปฺปจฺจยสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...  นกุสลสฺส   
นอปฺปจฺจยสฺส    ธมฺมสฺส    ...   นอกุสลสฺส   นอปฺปจฺจยสฺส   ธมฺมสฺส   
...   นอกุสลสฺส   นอปฺปจฺจยสฺส   จ   นอพฺยากตสฺส  นอปฺปจฺจยสฺส  จ   
ธมฺมสฺส     ...     นกุสลสฺส     นอปฺปจฺจยสฺส     จ    นอกุสลสฺส   
นอปฺปจฺจยสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ป ฺจ ฯ   
                      อสงฺขต อปฺปจฺจยสทิส ฯ   
                       กุสลตฺติกสนิทสฺสนทุเก   
                      นกุสลตฺติกนสนิทสฺสนทุก   
        [๓๗๓]     อพฺยากโต     สนิทสสฺโน    ธมโฺม    นอพฺยากตสฺส   
นสนิทสฺสนสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...  นกุสลสฺส   
นสนิทสฺสนสฺส    ฯเปฯ    ฉป ฺหา    กาตพฺพา   ฯ   กุสล   อนิทสฺสน   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นอนิทสฺสโน   ธมฺโม   ...   ฯ  อกุสเลน   
ตีณิเยว ฯ อพฺยากเตน ตีณิเยว ฯ นว ฯ   
                       กุสลตฺติกสปฺปฏิฆทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสปฺปฏิฆทุก   
        [๓๗๔]   อพฺยากต   สปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม  ...  นอกุสโล  นสปฺปฏิโฆ  ธมโฺม  ...  นกุสโล  นสปฺปฏโิฆ จ   
นอกุสโล   นสปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   ...   ตีณิ  ฯ  กุสล  อปฺปฏิเฆน   
ตีณิ   ฯ   อกสุล   อปฺปฏิเฆน   ตีณิ  ฯ  อพฺยากต  อปฺปฏิเฆน  ตีณิ  ฯ   
กุสล   อปฺปฏิฆ ฺจ   อพฺยากต   อปฺปฏิฆ ฺจ   ตีณิ  ฯ  อกุสล  อปฺปฏิฆ ฺจ    
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อพฺยากต อปฺปฏิฆ ฺจ ตีณิ ฯ ปณฺณรส ฯ   
                 กสุลตฺติก รูปทุเก นกุสลตฺติก นรูปทุก   
        [๓๗๕]   อพฺยากต   รูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล  นรูป  ...   
นอกุสโล  นรูป  ...  นกุสโล  นรูป  จ  นอกุสโล  นรูป จ ธมฺมา ...   
ตีณิ   ฯ  กุสล  อรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  ตีณิ  ฯ  อกุสล  อรูป  ธมฺม   
ปฏิจฺจ ... ตีณิ ฯ อพฺยากต อรูป ธมฺม ปฏิจฺจ ... ตีณิ ฯ นว ฯ   
               กุสลตฺติก โลกิยทุเก นกุสลตฺติก นโลกิยทกุ   
        [๓๗๖]   อพฺยากต   โลกิย  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอพฺยากโต  นโลกิโย   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปฺปจฺจยา:  ...  นกุสโล  นโลกิโย  ธมโฺม  ...   
นอกุสโล    นโลกโิย    ธมฺโม    ...    นอกุสโล    นโลกโิย   จ   
นอพฺยากโต  นโลกิโย  จ  ธมฺมา  ...  นกุสโล  นโลกิโย  จ นอกสุโล   
นโลกโิย   จ   ธมฺมา   ...  ป ฺจ  ฯ  กุสล  โลกุตฺตร  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นโลกุตฺตโร   ธมฺโม   ...   นอกุสโล   นโลกุตฺตโร  ธมโฺม   
...  นกุสโล  นโลกุตฺตโร  จ  นอกุสโล  นโลกุตฺตโร  จ  ...  ตีณิ ฯ   
อพฺยากต    โลกุตฺตร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นโลกุตฺตโร   ธมฺโม   
...   นอกุสโล   นโลกุตฺตโร   ธมโฺม  ...  นกุสโล  นโลกุตฺตโร  จ   
นอกุสโล นโลกุตฺตโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                     กุสลตฺติกเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก   
                     นกุสลตฺติกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๓๗๗]    กุสล    เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นกุสโล  
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นเกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม  ...  นอกุสโล  นเกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมโฺม ...   
นอพฺยากโต   นเกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมโฺม  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  เกนจิวิ ฺเยฺเย   
ตีณิ     ฯ     เอกูนวีสติ     ฯ    กุสล    เกนจินวิ ฺเยฺย    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นกสุโล    นเกนจินวิ ฺเยฺโย    ธมโฺม    ...    นอกุสโล   
นเกนจินวิ ฺเยฺโย    ธมโฺม    ...   นอพฺยากโต   นเกนจินวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯเปฯ เอเตน อุปาเยน เกนจินวิ ฺเยฺเย   
เอกูนวีสติป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
                        กุสลตฺติกอาสวทุเก   
                        นกุสลตฺติกนอาสวทุก   
        [๓๗๘]   อกุสล   อาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   นอาสโว   
ธมฺโม   ...   นกุสโล  นอาสโว  ธมฺโม  ...  นอพฺยากโต  นอาสโว   
ธมฺโม   ...  นกุสโล  นอาสโว  จ  นอพฺยากโต  นอาสโว  จ  ธมฺมา   
...  นกุสโล  นอาสโว  จ  นอกุสโล  นอาสโว  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกุสล   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโลฏ   
นโนอาสโว    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ...   นอพฺยากโต   
นโนอาสโว   ธมโฺม   ...   นกุสโล   นโนอาสโว   จ   นอพฺยากโต   
นโนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                        กุสลตฺติกสาสวทุเก   
                        นกุสลตฺติกนสาสวทุก   
        [๓๗๙] อพฺยากต สาสว ธมฺม ปฏจฺิจ ... โลกิยทุกสทิส ฯเปฯ    
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                     กุสลตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                     นกุสลตฺติกนอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๘๐]    อกุสล    อาสวสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอาสวสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   ...   นอกสุโล   นอาสวสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
...  นอพฺยากโต  นอาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม ... นกุสโล นอาสวสมฺปยุตฺโต   
จ      นอพฺยากโต     นอาสวสมฺปยุตฺโต     จ     ธมมฺา     ...   
นกุสโล    นอาสวสมฺปยุตฺโต    จ    นอกุสโล   นอาสวสมฺปยุตฺโต   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกสุล  อาสววิปฺปยุตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นอาสววิปฺปยุตฺโต   ธมโฺม  ...  นอพฺยากโต   
นอาสววิปฺปยุตฺโต    ธมฺโม    ...    นกสุโล   นอาสววิปฺปยุตฺโต   จ   
นอพฺยากโต   นอาสววิปฺปยุตฺโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
                      กุสลตฺติกอาสวสาสวทุเก   
                      นกุสลตฺติกนอาสวสาสวทุก   
        [๓๘๑]   อกุสล   อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ  ธมฺโม  ...  นอกุสโล  นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
ธมฺโม     ...     นอพฺยากโต     นอาสโวเจวนอนาสโวจ    ธมฺโม   
...  นกุสโล นอาสโวเจวนอนาสโวจ นอพฺยากโต นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
ธมฺมา     ...     นกุสโล     นอาสโวเจวนอนาสโวจ     นอกุสโล   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ  ฯ    
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อกุสล   สาสว ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอนาสโวเจว-   
นโนจอาสโว   ธมโฺม   ...   นอพฺยากโต  นอนาสโวเจวนโนจอาสโว   
ธมฺโม        ...        นกุสโล        นอนาสโวเจวนโนจอาสโว   
นอพฺยากโต      นอนาสโวเจวนโนจอาสโว      ธมมฺา     อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                   กุสลตฺติกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                   นกุสลตฺติกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๘๒]    อกุสล    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม   ...   นอพฺยากโต   
นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   ธมโฺม   ...   นกสุโล  นอาสโวเจว-   
นอาสววิปฺปยุตฺโตจ      นอพฺยากโต     นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อกุสล อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นกุสโล      นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว   
ธมฺโม      ...     นอพฺยากโต     นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว   
ธมฺโม       ...      นกุสโล      นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว   
นอพฺยากโต นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                   กุสลตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุเก   
                   นกุสลตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุก   
        [๓๘๓] อพฺยากต อาสววิปฺปยุตฺต สาสว ธมฺม ... ฯ   
                       โลกิยทุกวารสทิส ฯ    
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                       กุสลตฺติกฉโคจฺฉกทุเก   
                       นกุสลตฺติกฉโคจฺฉกทุก   
        [๓๘๔]   อกุสล   ส ฺโชน   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  คนฺถ  โอฆ  โยค   
นีวรณ ปรามาส ฯเปฯ   
                       กุสลตฺติกสารมฺมณทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสารมฺมณทุก   
        [๓๘๕]   กุสล   สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกสุโล  นสารมฺมโณv   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นอกุสโล    นสารมฺมโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กสุล   
สารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นสารมฺมโณ   จ   นอกสุโล   
นสารมฺมโณ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อกสุล   
สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นสารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     อกุสล     สารมฺมณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นสารมฺมโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   สารมฺมณ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสารมฺมโณ   จ   นอกุสโล  นสารมฺมโณ  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   สารมฺมณ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสารมฺมโณ   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๓๘๖] เหตุยา นว ฯ   
        [๓๘๗]    อพฺยากต    อนารมฺมณ    ธมฺม    ปจฺจยา   นกุสโล    
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นอนารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต  อนารมฺมณ   
ธมฺม     ปจฺจยา     นอกุสโล    นอนารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต    อนารมฺมณ    ธมฺม    ปจฺจยา    นกุสโล   
นอนารมฺมโณ   จ   นอกสุโล   นอนารมฺมโณ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๘๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 กสุลตฺติกจิตฺตทุเก นกุสลตฺติกนจิตฺตทุก   
        [๓๘๙]   กุสล   จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นจิตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กุสล    จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นจิตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กุสล   จิตฺต   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นจิตฺโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
กุสล    จิตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นจิตฺโต   จ   นอพฺยากโต   
นจิตฺโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   จิตฺต  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    นกสุโล    นจิตฺโต    จ   นอกสุโล   นจิตฺโต   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกุสล   จิตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นกุสโล    นจิตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   จิตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นจิตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
อกุสล    จิตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นจิตฺโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล    จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นจิตฺโต    จ    นอพฺยากโต    นจิตฺโต    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    
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เหตุปจฺจยา:   อกุสล   จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นจิตฺโต  จ   
นอพฺยากโต   นจิตฺโต   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ   
อพฺยากต   จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นจิตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต   จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   นจิตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นจิตฺโต   จ   นอกุสโล   นจิตฺโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๙๐] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๓๙๑]   กุสล   โนจิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล  นโนจิตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กสุล   โนจิตฺต   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นอพฺยากโต    นโนจิตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กสุล   
โนจิตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   นโนจิตฺโต   จ   นอพฺยากโต   
นโนจิตฺโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  อกุสล   
โนจิตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นโนจิตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     อกุสล     โนจิตฺต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต   
นโนจิตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล    โนจิตฺต   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นโนจิตฺโต   จ   นอพฺยากโต  นโนจิตฺโต  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ อพฺยากตานิ ตีณิ ฯ   
        [๓๙๒] เหตุยา นว ฯ    
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                       กุสลตฺติกเจตสิกทุเก   
                       นกุสลตฺติกนเจตสิกทุก   
        [๓๙๓]  กุสล  เจตสิก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นกุสโล  นเจตสิโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   เจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นเจตสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   เจตสิก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นเจตสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
กุสล   เจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  นเจตสิโก  จ  นอพฺยากโต   
นเจตสิโก    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   เจตสิก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเจตสิโก  จ  นอกุสโล  นเจตสิโก  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกุสล   เจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    นเจตสิโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   
เจตสิก    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นเจตสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อกุสล   เจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอพฺยากโต  นเจตสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   เจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล   นเจตสิโก  จ  นอพฺยากโต  นเจตสิโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อกุสล   เจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเจตสิโก  จ   
นอกุสโล   นเจตสิโก   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ   
อพฺยากต   เจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นเจตสิโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   เจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล  นเจตสิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   เจตสิก   ธมฺม   ปฏจฺิจ    
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นกุสโล   นเจตสิโก   จ   นอกุสโล  นเจตสิโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๙๔] เหตุยา เตรส ฯ อเจตสิเก นว ฯ   
                     กุสลตฺติกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเก   
                     นกุสลตฺติกนจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๓๙๕]     กุสล    จิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  กุสล  จิตฺตสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นจิตฺตสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    กุสล    จิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   
นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  กุสล  จิตฺตสมฺปยุตฺต   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล  นจิตฺตสมฺปยุตฺโต  จ  นอพฺยากโต นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    กุสล    จิตฺตสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล     นจิตฺตสมฺปยุตฺโต     จ     นอกุสโล   
นจิตฺตสมฺปยุตฺโต    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   
อกุสล    จิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อพฺยากต  จิตฺตสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล    นจิตฺตสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต    จิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นจิตฺตสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต   
จิตฺตสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นจิตฺตสมฺปยุตฺโต  จ  นอกุสโล    
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นจิตฺตสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๙๖] เหตุยา เตรส ฯ จิตฺตวิปฺปยุตฺเต ตีณิ ฯ   
                      กุสลตฺติกจิตฺตสสฏทุเก   
                      นกุสลตฺติกนจิตฺตสสฏทุก   
        [๓๙๗]   กุสล   จิตฺตสสฏ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นจิตฺตสสฏโ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   จิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   
จิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   กุสล   จิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอกสุโล   
นจิตฺตสสฏโ   จ   นอพฺยากโต   นจิตฺตสสฏโ   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   กุสล   จิตฺตสสฏ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกสุโล  นจิตฺตสสฏโ   
จ      นอกุสโล      นจิตฺตสสฏโ     จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกุสล   จิตฺตสสฏ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกสุโล   
นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   จิตฺตสสฏ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นจิตฺตสสฏโ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อกุสล   จิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต  นจิตฺตสสฏโ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   จิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกสุโล   
นจิตฺตสสฏโ   จ   นอพฺยากโต   นจิตฺตสสฏโ   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:     อกุสล     จิตฺตสสฏ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นจิตฺตสสฏโ   จ   นอกสุโล   นจิตฺตสสฏโ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ    
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เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อพฺยากต  จิตฺตสสฏ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล   
นจิตฺตสสฏโ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต  จิตฺตสสฏ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอกุสโล     นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     อพฺยากต    จิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นกุสโล   
นจิตฺตสสฏโ   จ   นอกสุโล   นจิตฺตสสฏโ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓๙๘] เหตุยา เตรส ฯ   
                     กุสลตฺติกจิตฺตสมุฏานทุเก   
                     นกุสลตฺติกนจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๓๙๙]    กุสล    จิตฺตสมุฏาน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   
นจิตฺตสมุฏาโน   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  กุสล  จิตฺตสมุฏาน   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นจิตฺตสมุฏาโน    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     กุสล    จิตฺตสมุฏาน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   
นจิตฺตสมุฏาโน  จ  นอพฺยากโต  นจิตฺตสมุฏาโน  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกสุล   จิตฺตสมุฏาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล   
นจิตฺตสมุฏาโน   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  อกุสล  จิตฺตสมุฏาน   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอพฺยากโต      นจิตฺตสมุฏาโน      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล    จิตฺตสมุฏาน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นจิตฺตสมุฏาโน    จ    นอพฺยากโต   นจิตฺตสมุฏาโน   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต  จิตฺตสมุฏาน    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล    นจิตฺตสมุฏาโน    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๐๐] เหตุยา นว อวิคเต นวฯ   
        [๔๐๑]    กุสล    โนจิตฺตสมุฏาน    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นกุสโล   
นโนจิตฺตสมุฏาโน    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ   ฯ   
อกุสล   โนจิตฺตสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  นโนจิตฺตสมุฏาโน   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ  ฯ  อพฺยากต  โนจิตฺตสมุฏาน   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นโนจิตฺตสมุฏาโน    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๐๒] เหตุยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
                       กุสลตฺติกจิตฺตสหภุทุเก   
                       นกุสลตฺติกนจิตฺตสหภุทุก   
        [๔๐๓]   กุสล   จิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล  นจิตฺตสหภู   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกุสล  จิตฺตสหภุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นจิตฺตสหภู    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ   ฯ   อพฺยากต   จิตฺตสหภุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล  นจิตฺตสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๐๔] เหตุยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
        [๔๐๕]   กุสล  โนจิตฺตสหภุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นโนจิตฺตสหภู   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   อกสุล   โนจิตฺตสหภุ    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอกุสโล     นโนจิตฺตสหภู    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ    ฯ    อพฺยากต   โนจิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล นโนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๐๖] เหตุยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ   
                     กุสลตฺติกจิตฺตานุปริวตฺติทุเก   
                     นกุสลตฺติกนจิตฺตานุปริวตฺติทุก   
        [๔๐๗]  กุสล  จิตฺตานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ... เตรส ฯ อกสุล   
โนจิตฺตานุปริวตฺตึ ธมฺม ปฏิจฺจ ... เตรส ฯ เอเต สงฺขิตฺตา ฯ   
                      ทุกตฺตย จิตฺตทุกสทิส ฯ   
                       กุสลตฺติกอชฺฌตฺติกทุเก   
                      นกุสลตฺติกนอชฺฌตฺติกทุก   
        [๔๐๘]   กุสล   อชฺฌตฺติก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  จิตฺตทุกสทิส  ฯ   
กุสล   พาหิร   ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอกุสโล   นพาหิโร  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
               กุสลตฺติกอุปาทาทุเก นกุสลตฺติกนอุปาทาทุก   
        [๔๐๙]   อพฺยากต   อุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอุปาทา   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   กุสล   โนอุปาทา  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นกสุโล    นโนอุปาทา    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ นว ฯ    
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                       กุสลตฺติกอุปาทินฺนทุเก   
                       นกุสลตฺติกนอุปาทินฺนทุก   
        [๔๑๐]   อพฺยากต  อุปาทินฺน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอุปาทินฺโน   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   อุปาทินฺน   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอกุสโล    นอุปาทินฺโน   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   
อุปาทินฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นอุปาทินฺโน   จ   นอกสุโล   
นอุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                      กุสลตฺติกทฺวิโคจฺฉกทุเก   
                      นกุสลตฺติกทฺวิโคจฺฉกทุก   
        [๔๑๑]   อกุสล  อุปาทาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกสุโล  โนอุปาทาโน   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล   กิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล โนกิเลโส ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                    กุสลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก   
                    นกุสลตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๔๑๒]    อกุสล   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล ุ  
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล   
ทสฺสเนนปหาตพฺพ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล  นทสฺสเนนปหาตพฺโพ  จ  นอกุสโล  นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๔๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๑๔]   อพฺยากต   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล   
นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   
นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ    จ   นอพฺยากโต   
นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    กุสลตฺติกภาวนายปหาตพฺพทุเก   
                    นกุสลตฺติกนภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๔๑๖]    อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นภาวนายปหาตพฺโพ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล   
ภาวนายปหาตพฺพ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล  นภาวนายปหาตพฺโพ  จ  นอกุสโล  นภาวนายปหาตพฺโพ   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๑๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๑๘]   อพฺยากต   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล   
นนภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๑๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                  กสุลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                  นกุสลตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๔๒๐]   อกุสล   ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๒๒]   อกุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ   
อพฺยากต    นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๒๓] เหตุยา ฉ ฯ   
                  กสุลตฺติกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                  นกุสลตฺติกนภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๔๒๔]   อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๒๖]   อกุสล   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺมปฏิจฺจ   นกุสโล   
นนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ   
อพฺยากต     นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต   
นนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๒๗] เหตุยา ฉ ฯ    
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                       กุสลตฺติกสวิตกฺกทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสวิตกฺกทุก   
        [๔๒๘]  กุสล  สวิตกฺก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสวิตกฺโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๙] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๓๐]   กุสล   อวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล  นอวิตกฺโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๑] เหตุยา นว ฯ   
                       กุสลตฺติกสวิจารทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสวิจารทุก   
        [๔๓๒]  กุสล  สวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นกุสโล  นสวิจาโร  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯั   
        [๔๓๓] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๓๔]  กุสล  อวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอกุสโล  นอวิจาโร ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๕] เหตุยา นว ฯ   
                       กุสลตฺติกสปฺปติกทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสปฺปติกทุก   
        [๔๓๖]   กุสล   สปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นสปฺปติโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๔๓๗] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๓๘]   กุสล   อปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล  นอปฺปติโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๙] เหตุยา นว ฯ   
                       กุสลตฺติกปติสหคตทุเก   
                       นกุสลตฺติกนปติสหคตทุก   
        [๔๔๐]   กุสล   ปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นปติสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๑] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๔๒]     กุสล     นปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   
นนปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๓] เหตุยา นว ฯ   
                       กุสลตฺติกสขุสหคตทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสุขสหคตทุก   
        [๔๔๔]   กุสล   สุขสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสุขสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๕] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๔๖]   กุสล  นสุขสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล  นนสขุสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๗] เหตุยา นว ฯ    
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                     กุสลตฺติกอุเปกฺขาสหคตทุเก   
                     นกุสลตฺติกนอุเปกฺขาสหคตทุก   
        [๔๔๘]  กุสล  อุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ นกสุโล นอุเปกขฺาสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๙] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๕๐]    กุสล    นอุเปกฺขาสหคต    ธมฺม   ปฏจฺิจ   นอกุสโล   
นนอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๑] เหตุยา นว ฯ   
             กุสลตฺติกกามาวจรทุเก นกุสลตฺติกนกามาวจรทุก   
        [๔๕๒]    อพฺยากต    กามาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นกามาวจโร    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   กุสล   
นกามาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล  นนกามาวจโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
                       กุสลตฺติกรปูาวจรทุเก   
                       นกุสลตฺติกนรูปาวจรทุก   
        [๔๕๓]   กุสล   รูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นรูปาวจโร   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ  อพฺยากต  นรูปาวจร  ธมมฺ   
ปฏิจฺจ    นกสุโล    นนรปูาวจโร    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ    
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                      กุสลตฺติกอรูปาวจรทุเก   
                      นกุสลตฺติกนอรูปาวจรทุก   
        [๔๕๔]   กุสล   อรูปาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอรูปาวจโร   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ   อพฺยากต   นอรูปาวจร   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นนอรปูาวจโร    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
                      กุสลตฺติกปริยาปนฺนทุเก   
                      นกุสลตฺติกนปริยาปนฺนทุก   
        [๔๕๕]    อพฺยากต    ปรยิาปนฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอพฺยากโต   
นปริยาปนฺโน    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   กสุล   
อปริยาปนฺน     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นอปริยาปนฺโน    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
                       กุสลตฺติกนยิฺยานิกทุเก   
                       นกุสลตฺติกนนิยฺยานิกทุก   
        [๔๕๖]   กุสล   นิยฺยานิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นนิยฺยานิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อนิยฺยานกิ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอพฺยากโต    นอนิยฺยานิโก    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                 กสุลตฺติกนิยตทุเก นกุสลตฺติกนนิยตทุก   
        [๔๕๗]   กุสล   นิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นนิยโต  ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ   อพฺยากต   อนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอพฺยากโต นอนิยโต ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
                       กุสลตฺติกสอุตฺตรทุเก   
                       นกุสลตฺติกนสอุตฺตรทุก   
        [๔๕๘]    อพฺยากต    สอุตฺตร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอพฺยากโตZ   
นสอุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ  กุสล  อนตฺุตร   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นอนุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ฉ ฯ   
                  กสุลตฺติกสรณทุเก นกุสลตฺติกนสรณทุก   
        [๔๕๙]   อกุสล   สรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอกุสโล  นสรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล    สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นสรโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   สรณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นกสุโล    นสรโณ    จ   นอกุสโล   นสรโณ   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอพฺยากโต    นอรโณ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   
อรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อพฺยากต     อรณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล    นอรโณ    จ   
นอพฺยากโต นอรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
                        __________________    
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               เวทนาตฺติกเหตุทุเก นเวทนาตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๖๐]  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  เหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ นสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  สุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต     เหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สตฺต   ฯ   ทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   เหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   สตฺต   ฯ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   เหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๔๖๑] เหตุยา เอกวีส อวิคเต เอกวีส สพฺพตฺถ เอกวีส ฯ   
        [๔๖๒] สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นทุกฺขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต  นนเหตุ  ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต๓   
นเหตุ       ธมฺม       ปฏิจฺจ       นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นนเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ         ธมฺม        ปฏิจฺจ        นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นนเหตุ       จ       นอทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       นนเหตุ   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ      ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     นนเหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ      ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     นนเหตุ    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๖๓] เหตุยา นว ฯ   
                วิปากตฺติกเหตุทุเก นวิปากตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๖๔]   วิปาก   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นวิปาโก  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   วิปาก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นวิปากธมฺมธมฺโม   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    วิปาก   เหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    วิปาก    เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นวิปากธมฺมธมฺโม   
นเหตุ     จ    นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  วิปาก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นวิปาโก นเหตุ จ   
นวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ    ฯ   วิปากธมฺมธมฺม   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นวิปากธมฺมธมฺโม   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    วิปากธมฺมธมฺม   เหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นวิปาโก   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
วิปากธมฺมธมฺม    เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    วิปากธมฺมธมฺม   เหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นวิปาโก   นเหตุ   จ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
นเหตุ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    วิปากธมฺมธมฺม    
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เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   นเหตุ  จ  นวิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุ   
จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ป ฺจ  ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
เหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นวิปาโก    นเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม     เหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นวิปากธมฺมธมฺโม     นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นวิปาโก  นเหตุ  จ   
นวิปากธมฺมธมฺโม    นเหตุ    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
         [๔๖๕] เหตุยา เตรส ฯ   
         [๔๖๖]  วิปาก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นวิปากธมฺมธมฺโม  นนเหตุ   
ธมโฺม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    วิปาก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นนเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
วิปาก     นเหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นวิปากธมฺมธมฺโม    นนเหตุ   
จ    นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นนเหตุ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    วิปากธมฺมธมฺม    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นวิปาโก   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   วิปากธมฺมธมฺม   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นนเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    วิปากธมฺมธมฺม    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นวิปาโก    นนเหตุ    จ   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   นนเหตุ   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    
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นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    นนเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   นนเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ฯเปฯ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นวิปาโก   
นนเหตุ    จ    นวิปากธมฺมธมฺโม   นนเหตุ   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   วิปาก   นเหตุ ฺจ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
นเหตุ ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นวิปากธมฺมธมฺโม    นนเหตุ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ๔   
        [๔๖๗] เหตุยา จุทฺทส ฯ   
                    อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกเหตุทุเก   
                    นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๖๘]  อุปาทินฺนุปาทานิย  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อุปาทินฺนุปาทานิย   
เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  อุปาทินฺนุปาทานิย  เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อุปาทินฺนุปาทานิย   
เหตุ      ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอุปาทินฺนุปาทานิโย     นเหตุ     จ๗   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   นเหตุ   จ   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
อุปาทินฺนุปาทานิย     เหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   
นเหตุ     จ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย     นเหตุ     จ    ธมฺมา    
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อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ    ฯ    อนุปาทินฺนุปาทานิย   เหตุ   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุปาทินฺนุปาทานิโย  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย  เหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๔๖๙] เหตุยา เตรส ฯฝ   
        [๔๗๐]  อุปาทินฺนุปาทานิย  นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นอนุปาทินฺนุปาทานิโย   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๗๑] เหตุยา นว ฯ   
                   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกเหตุทุเก   
                   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๗๒]  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก  เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๓] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๗๔] สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๔๗๕] เหตุยา นว ฯ   
                วิตกฺกตฺติกเหตุทุเก นวิตกฺกตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๗๖]   สวิตกฺกสวิจาร   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสวิตกฺกสวิจาโร   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๗] เหตุยา ปณฺณรส ฯ    
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        [๔๗๘]  สวิตกฺกสวิจาร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอวิตกฺกวิจารมตฺโต   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๙] เหตุยา อฏวีส ฯ   
                  ปติตฺติกเหตุทุเก นปติตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๘๐]   ปติสหคต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นปติสหคโต  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๑] เหตุยา อฏวีส ฯ   
        [๔๘๒]    ปติสหคต   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอุเปกฺขาสหคโต   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๓] เหตุยา อฏารส ฯ   
                ทสฺสนตฺติกเหตุทุเก นทสฺสนตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๘๔]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๕] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๘๖]  ทสฺสเนนปหาตพฺพ  นเหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๗] เหตุยา นว ฯ   
                  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกเหตุทุเก   
                  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๘๘]     ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก     เหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก  
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นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๙] เหตุยา โสฬส ฯ   
        [๔๙๐]     ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก     นเหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๑] เหตุยา นว ฯ   
                      อาจยคามิตฺติกเหตุทุเก   
                      นอาจยคามิตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๙๒]   อาจยคามึ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอาจยคามี  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๓] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๙๔]   อาจยคามึ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาจยคามี  นนเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๕] เหตุยา นว ฯ   
                เสกฺขตฺติกเหตุทุเก นเสกฺขตฺติกนเหตุทุก   
        [๔๙๖]   เสกฺข   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเสกฺโข  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๗] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๔๙๘]  เสกฺข  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอเสกฺโข  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๙] เหตุยา นว ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 262 

                ปริตฺตตฺติกเหตุทุเก นปริตฺตตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๐๐]   ปริตฺต   เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นมหคฺคโต  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๑] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๕๐๒]   ปริตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นปริตฺโต  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๓] เหตุยา จุทฺทส ฯ   
                     ปริตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุเก   
                     นปริตฺตารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๐๔]   ปริตฺตารมฺมณ   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นปริตฺตารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๕๐๖]   ปริตฺตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นมหคฺคตารมฺมโณ   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
        [๕๐๗] เหตุยา นว ฯ   
                  หีนตฺติกเหตุทุเก นหีนตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๐๘]   หีน   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นหีโน   นเหตุ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๙] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๕๑๐]   หีน   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นมชฺฌโิม  นนเหตุ  ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๑] เหตุยา นว ฯ   
               มิจฺฉตฺตตฺติกเหตุทุเก นมิจฺฉตฺตตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๑๒]    มิจฺฉตฺตนิยต    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมิจฺฉตฺตนิยโต   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๓] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๕๑๔]    มิจฺฉตฺตนิยต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสมฺมตฺตนิยโต   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๕] เหตุยา นว ฯ   
                      มคฺคารมฺมณตฺติกเหตุทุเก   
                      นมคฺคารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๑๖]    มคฺคารมฺมณ    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมคฺคารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๗] เหตุยา ป ฺจวีส ฯ   
        [๕๑๘]    มคฺคารมฺมณ    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นมคฺคเหตุโก   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๙] เหตุยา เตรส ฯ   
               อุปฺปนฺนตฺติกเหตุทุเก นอุปฺปนฺนตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๒๐]    อุปฺปนฺโน    เหตุ   ธมโฺม   นอนุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:    อุปฺปนฺโน    เหตุ    ธมฺโม  
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นอุปฺปาทิสฺส   นเหตุสฺส   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   อุปปฺนฺโน   
เหตุ   ธมฺโม   นอนุปฺปนนฺสฺส   นเหตุสฺส  จ  นอุปฺปาทิสฺส  นเหตุสฺส  จ   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๕๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 อตีตตฺติกเหตุทุเก นอตีตตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๒๒]   ปจฺจุปฺปนฺโน  เหตุ  ธมโฺม  นอตีตสฺส  นเหตุสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ปจฺจุปฺปนฺโน   เหตุ   ธมโฺม   นอนาคตสฺส   
นเหตุสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ปจฺจุปฺปนฺโน   เหตุ   
ธมฺโม   นอตีตสฺส   นเหตุสฺส   จ   นอนาคตสฺส  นเหตุสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย:   
        [๕๒๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      อตีตารมฺมณตฺติกเหตุทุเก   
                      นอตีตารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๒๔]    อตีตารมฺมณ    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอตีตารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๕๒๖]   อตีตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอนาคตารมฺมโณ   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๗] เหตุยา นว ฯ    
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               อชฌฺตฺตตฺติกเหตุทุเก นอชฺฌตฺตตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๒๘]   อชฺฌตฺต   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นพหิทฺธา  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   พหิทฺธา   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอชฌฺตฺโต   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๙] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๕๓๐]   อชฌฺตฺต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นพหิทฺธา   นนเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   พหิทฺธา   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอชฺฌตฺโต นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๑] เหตุยา เทฺว ฯ   
                     อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุเก   
                     นอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๓๒]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอชฺฌตฺตารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๓๔]   อชฺฌตฺตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นพหิทฺธารมฺมโณ   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๕] เหตุยา เทฺว ฯ   
              สนทิสฺสนตฺติกเหตุทุเก นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุทุก   
        [๕๓๖]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นเหตุ      ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    
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เหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯเปฯ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    เหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุ     จ     อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๓๘]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นนเหตุ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นนเหตุ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นนเหตุ    จ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นนเหตุ   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกสเหตุกทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสเหตุกทุก   
        [๕๔๐]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นสเหตุโก     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
สเหตุก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นสเหตุโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สเหตุก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นสเหตุโก   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสเหตุโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๕๔๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๔๒]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๓] เหตุยา ตีณิฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๔๔]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     เหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นเหตุสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    เหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯเปฯ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    เหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเหตุสมฺปยุตฺโต   จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๕] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๔๖] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ เหตุวิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นเหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกเหตุสเหตุกทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๕๔๘]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นเหตุเจวนอเหตุโกจ      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๕๐]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  สนิทสฺสนตฺติกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๕๒]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๕๔]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกนเหตุสเหตุกทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๕๕๖]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นเหตุ    สเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ นเหตุ นสเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๕๘]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นเหตุ    อเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นเหตุ นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกสนิทสฺสนทเุก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนสนิทสฺสนทุก   
        [๕๖๐]  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  อนทิสฺสน  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอนิทสฺสโน ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๖๑] เหตุยา นว ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกสปฺปฏิฆทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสปฺปฏิฆทุก   
        [๕๖๒]  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  สปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
สปฺปฏิฆ      ธมฺม      ปฏจฺิจ      นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ     นสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   สปฺปฏฆิ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นสปฺปฏิโฆ    จ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
         [๕๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๕๖๔]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อปปฺฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
อปฺปฏิฆ          ธมฺม          ปฏิจฺจ          นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอปฺปฏโิฆ    จ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นอปฺปฏิโฆ      จ      ธมฺมา     อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๖๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               สนทิสฺสนตฺติกรูปทุเก นสนิทสฺสนตฺติกนรูปทุก   
        [๕๖๖]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   รูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๖๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๖๘]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอรูป      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อรูป     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอรูป    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯเปฯ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อรูป   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอรูป     จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรูป จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๖๙] เหตุยา ฉ ฯ    
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                      สนิทสฺสนตฺติกโลกิยทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนโลกยิทุก   
        [๕๗๐]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  โลกตฺุตร  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นโลกุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๗๑] เหตุยา ฉ ฯ   
                   สนิทสฺสนตฺติกเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๕๗๒]     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นเกนจิวิ ฺเยฺโย       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเกนจิวิ ฺเยฺโย   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนิทสสฺนอปฺปฏิโฆ   
นเกนจิวิ ฺเยฺโย     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯเปฯ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    เกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นเกนจิวิ ฺเยฺโย      จ      นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเกนจิวิ ฺเยฺโย   
จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฉ   ฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
เกนจิวิ ฺเยฺย         ธมฺม        ปฏิจฺจ        นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นเกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฉ  ฯ อนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   
เกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ          อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ          เกนจิวิ ฺเยฺย ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นเกนจิวิ ฺเยฺโย    ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๕๗๓] เหตุยา อฏารส ฯ   
        [๕๗๔]    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    เกนจินวิ ฺเยฺย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นเกนจินวิ ฺเยฺโย      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๗๕] เหตุยา อฏารส ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกอาสวทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกโนอาสวทุก   
        [๕๗๖]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อาสว  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนอาสโว     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อาสว      ธมมฺ      ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      โนอาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   โนอาสโว   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
โนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๗๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๗๘]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  โนอาสว  ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นโนอาสโว     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
โนอาสว      ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ     นโนอาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   โนอาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นโนอาสโว    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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นโนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๗๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             สนทิสฺสนตฺติกสาสวทุเก นสนิทสฺสนตฺติกนสาสวทุก   
        [๕๘๐]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สาสว  ธมฺม  ปจฺจยา นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสาสโว     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
สาสว      ธมมฺ      ปจฺจยา      นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นสาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สาสว   ธมฺม   
ปจฺจยา     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นสาสโว    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๘๒]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอนาสโว     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อนาสว      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นอนาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   อนาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอนาสโว   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอนาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๓] เหตุยา ฉ ฯ   
                   สนิทสฺสนตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๘๔]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อาสวสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอาสวสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ         อาสวสมฺปยุตฺต         ธมมฺ         ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอาสวสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ฯเปฯ      อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ      อาสวสมฺปยุตฺต      ธมฺม     ปฏจฺิจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอาสวสมฺปยุตฺโต     จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอาสวสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๕] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๘๖]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อาสววิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นอาสววิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๗] เหตุยา ตีณิฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกอาสวสาสวทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนอาสวสาสวทุก   
        [๕๘๘]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นอาสโวเจวนอนาสโวจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:      อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ      อาสว ฺเจวสาสว ฺจ      ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอาสโวเจวนอนาสโวจ     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ           นอาสโวเจวนอนาสโวจ          ธมฺมา    
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๙] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๙๐]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สาสว ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอนาสโวเจวนโนจอาสโว    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:      อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ      สาสว ฺเจวโนจอาสว     ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอนาสโวเจวนโนจอาสโว     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    สาสว ฺเจวโนจอาสว   
ธมฺม      ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นอนาสโวเจวนโนจอาสโว   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นอนาสโวเจวนโนจอาสโว    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 สนิทสฺสนตฺติกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๙๒]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ   
ธมฺโม         อุปฺปชฺชติ        เหตุปจฺจยา:        อนิทสสฺนอปฺปฏิฆ   
อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
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นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๙๔]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ       นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 สนิทสฺสนตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุเก   
                 นสนิทสฺสนตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุก   
        [๕๙๖]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสววิปฺปยุตฺต  สาสว  ธมฺม  ปจฺจยา   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นสาสโว    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว  ธมฺม  ปจฺจยา   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นสาสโว    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว  ธมฺม  ปจฺจยา   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อาสววิปฺปยุตฺโต   นสาสโว   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อาสววิปฺปยุตฺโต นสาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๙๘]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว  ธมมฺ  ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นอนาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อาสววิปฺปยุตฺต    อนาสว    ธมฺม    
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ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    อาสววิปฺปยุตฺโต    นอนาสโว    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯเปฯ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อาสววิปฺปยุตฺต   
อนาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  อาสววิปฺปยุตฺโต  นอนาสโว   
จ      นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      อาสววิปฺปยุตฺโต     นอนาสโว     จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๙] เหตุยา ฉ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกฉโคจฺฉกทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกฉโคจฺฉกทุก   
        [๖๐๐]      อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     ส ฺโชน     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    โนส ฺโชโน    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ      คนฺถ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนคนฺโถ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   โอฆ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    โนโอโฆ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   โยค  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนโยโค     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
นีวรณ      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      โนนีวรโณ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ปรามาส   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอนิทสสฺนอปฺปฏิโฆ   โนปรามาโส   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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                     สนิทสฺสนตฺติกสารมฺมณทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนสารมฺมณทุก   
        [๖๐๑]      อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     สารมฺมณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นสารมฺมโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     สารมฺมณ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯเปฯ  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
สารมฺมณ          ธมฺม          ปฏิจฺจ         นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสารมฺมโณ    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ    นสารมฺมโณ    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๐๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อนารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอนารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                       สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตทุเก   
                       นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตทุก   
        [๖๐๕]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  จิตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนจิตฺโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
จิตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    โนจิตฺโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯเปฯ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    จิตฺต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     โนจิตฺโต    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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โนจิตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๐๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  โนจิตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นโนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกเจตสิกทุเก   
                      นสนทิสฺสนตฺติกนเจตสิกทุก   
        [๖๐๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  เจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นเจตสิโก     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
เจตสิก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นเจตสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   เจตสิก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นเจตสิโก   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นเจตสิโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๐] เหตุยา ฉ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๖๑๑]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     จิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       นจิตฺตสมฺปยุตฺโต       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     จิตฺตสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นจิตฺตสมฺปยุตฺโต       ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   จิตฺตสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นจิตฺตสมฺปยุตฺโต      จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นจิตฺตสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๒] เหตุยา ฉ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏทุเก   
                     นสนทิสฺสนตฺติกนจิตฺตสสฏทุก   
        [๖๑๓]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     จิตฺตสสฏ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     จิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นจิตฺตสสฏโ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯเปฯ  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
จิตฺตสสฏ     ธมฺม     ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ    นจิตฺตสสฏโ   
จ       นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ       นจิตฺตสสฏโ       จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๔] เหตุยา ฉ ฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสมุฏานทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๖๑๕]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     จิตฺตสมุฏาน    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       โนจิตฺตสมุฏาโน       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๖] เหตุยา ฉ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 281 

                     สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสหภุทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสหภุทุก   
        [๖๑๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  จิตฺตสหภุ  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๘] เหตุยา ฉ ฯ   
                   สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตานุปริวตฺติทุเก   
                   นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตานุปริวตฺติทุก   
        [๖๑๙]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    จิตฺตานุปริวตฺตึ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       โนจิตฺตานุปริวตฺตี       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๐] เหตุยา ฉ ฯ   
                  สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานทุเก   
                  นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสสฏสมุฏานทุก   
        [๖๒๑]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    จิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๒] เหตุยา ฉ ฯ   
                สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุเก   
               นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก   
        [๖๒๓]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๔] เหตุยา ฉ ฯ   
              สนทิสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุเก   
              นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก   
        [๖๒๕]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ        นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ        โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๖] เหตุยา ฉ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกอชฺฌตฺติกทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนอชฺฌตฺติกทุก   
        [๖๒๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อชฌฺตฺติก  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอชฺฌตฺติโก     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อชฺฌตฺติก      ธมฺม     ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นอชฌฺตฺติโก   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯเปฯ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อชฺฌตฺติก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    นอชฺฌตฺติโก    จ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอชฌฺตฺติโก      จ     ธมมฺา     อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๘] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๒๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  พาหริ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นพาหิโร ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๖๓๐] เหตุยา เอกาทส ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกอุปาทาทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนอุปาทาทุก   
        [๖๓๑]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อุปาทา  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอุปาทา ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๓๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๓๓]     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     โนอุปาทา     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นโนอุปาทา  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯเปฯ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     โนอุปาทา    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นโนอุปาทา   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฉ  ฯ  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
โนอุปาทา     จ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     โนอุปาทา     จ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นโนอุปาทา     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฉ ฯ   
        [๖๓๔] เหตุยา อฏารส ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกอุปาทินฺนทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนอุปาทินฺนทุก   
        [๖๓๕]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อุปาทินฺน  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอุปาทินฺโน     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อุปาทินฺน      ธมฺม     ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นอุปาทินฺโน   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อุปาทินฺน    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 284 

ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอุปาทินฺโน  จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอุปาทินฺโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๓๖] เหตุยา ฉ ฯ   
                   สนิทสฺสนตฺติกอุปาทานโคจฺฉกทุเก   
                   นสนิทสฺสนตฺติกโนอุปาทานโคจฺฉกทุก   
        [๖๓๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อุปาทาน  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนอุปาทาโน ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๓๘] เหตุยา ฉ ฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกกิเลสโคจฺฉกทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกโนกิเลสโคจฺฉกทุก   
        [๖๓๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  กิเลส  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โนกิเลโส ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๐] เหตุยา ฉ ฯ   
                    สนิทสฺสนตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๖๔๑]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นทสฺสเนนปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๔๓]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา    
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นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  สนิทสฺสนตฺติกภาวนายปหาตพฺพทุเก   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๖๔๕]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๔๗]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นนภาวนายปหาตพฺโพ      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                สนิทสฺสนตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๖๔๙]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ    
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นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก     ธมโฺม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๐] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๕๑]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปจฺจยา     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                สนิทสฺสนตฺติกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                นสนิทสฺสนตฺติกนภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๖๕๓]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมโฺม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๔] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๕๕]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกสวิตกฺกทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสวิตกฺกทุก   
        [๖๕๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สวิตกฺก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
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นสวิตกฺโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
สวิตกฺก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นสวิตกฺโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สวิตกฺก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นสวิตกฺโก   จ  นอนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นสวิตกฺโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๘] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๕๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อวิตกฺก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอวิตกฺโก     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อวิตกฺก      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นอวิตกฺโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อวิตกฺก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอวิตกฺโก    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอวิตกฺโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกสวิจารทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสวิจารทุก   
        [๖๖๑]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๖๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อวิจาร  ธมฺม  ปฏจฺิจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอวิจาโร     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    
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อวิจาร      ธมฺม      ปฏิจฺจ      นอนิทสฺนสปฺปฏิโฆ      นอวิจาโร   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อวิจาร   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอวิจาโร    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอวิจาโร จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสสฺนตฺติกสปฺปติกทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสปฺปติกทุก   
        [๖๖๕]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สปปฺติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นสปฺปติโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
สปฺปติก      ธมฺม      ปฏจฺิจ      นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ     นสปฺปติโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สปฺปติก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นสปฺปติโก   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสปฺปติโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๖๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อปปฺติก  ธมฺม  ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอปฺปติโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อปฺปติก      ธมฺม      ปฏจฺิจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอปฺปติโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อปฺปติก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอปฺปติโก    จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอปฺปติโก จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๖๖๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกปติสหคตทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนปติสหคตทุก   
        [๖๖๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  ปติสหคต  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นปติสหคโต     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ปติสหคต      ธมฺม     ปฏจฺิจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     นปติสหคโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯเปฯ     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    นปติสหคโต    จ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นปติสหคโต      จ     ธมมฺา     อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๐] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๗๑]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     นปติสหคต     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นนปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกสุขสหคตทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสุขสหคตทุก   
        [๖๗๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สุขสหคต  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นสุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๔] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๗๕]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นสขุสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 290 

นนสุขสหคโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   สนิทสฺสนตฺติกอุเปกฺขาสหคตทุเก   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนอุเปกฺขาสหคตทุก   
        [๖๗๗]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อุเปกฺขาสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจะ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       นอุเปกฺขาสหคโต       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     อุเปกฺขาสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นอุเปกฺขาสหคโต       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อุเปกฺขาสหคต   ธมมฺ  ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอุเปกฺขาสหคโต     จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอุเปกฺขาสหคโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๘] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๗๙]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นอุเปกฺขาสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       นนอุเปกฺขาสหคโต      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกกามาวจรทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนกามาวจรทุก   
        [๖๘๑]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  กามาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๖๘๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๘๓]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     นกามาวจร     ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นนกามาวจโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   นกามาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นนกามาวจโร     จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นนกามาวจโร     จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๔] เหตุยา ฉ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกรูปาวจรทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนรูปาวจรทุก   
        [๖๘๕]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  รูปาวจร  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๘๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นนรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกอรูปาวจรทุก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนอรูปาวจรทุเก   
        [๖๘๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อรูปาวจร ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๐] เหตุยา ฉ ฯ    
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        [๖๙๑]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    นอรูปาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ๑   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นนอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกปริยาปนฺนทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนปริยาปนฺนทุก   
        [๖๙๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ปริยาปนฺน ธมฺม ปจฺจยา นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอปริยาปนฺโน ๒ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๙๕]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     อปริยาปนฺน     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    นอปริยาปนฺโน   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อปริยาปนฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอปริยาปนฺโน   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯเปฯ  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อปริยาปนฺน         ธมฺม         ปฏิจฺจ         นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอปริยาปนฺโน     จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นอปริยาปนฺโน     จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๖] เหตุยา ฉ ฯ   
                     สนิทสฺสนตฺติกนิยฺยานิกทุเก   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนนิยฺยานิกทุก   
        [๖๙๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นิยยฺานิก  ธมฺม ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
#๑ ม. ปจฺจยา ฯ ๒ ม. นปริยาปนฺโน ฯ    
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        [๖๙๘] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๖๙๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ อนิยยฺานิก ธมฺม ปจฺจยา นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอนิยฺยานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              สนทิสฺสนตฺติกนิยตทุเก นสนิทสฺสนตฺติกนนิยตทุก   
        [๗๐๑]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  นิยต ธมมฺ ปจฺจยา ๑ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๗๐๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อนิยต ธมฺม ปฏิจฺจ ๒ นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นอนิยโต ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      สนิทสฺสนตฺติกสอุตฺตรทุเก   
                      นสนิทสฺสนตฺติกนสอุตฺตรทุก   
        [๗๐๕]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สอุตฺตร  ธมฺม ปจฺจยา นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นสอุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๐๗]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อนุตฺตร  ธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอนุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๘] เหตุยา ฉ ฯ   
#๑ ม. ปฏิจฺจ ฯ ๒ ม. ปจฺจยา ฯ    
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              สนทิสฺสนตฺติกสรณทุเก นสนิทสฺสนตฺติกนสรณทุก   
        [๗๐๙]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  สรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นสรโณ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๐] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๗๑๑]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อรณ  ธมฺม  ปจฺจยา  นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๗๑๓]   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อรโณ   ธมฺโม  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆสฺส   
นอรณสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
         ยถา    กุสลตฺติเก    ป ฺหาวารสฺส    อนุโลมมฺป    ปจฺจนียมฺป   
อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมปฺ คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                 อนุโลมปจฺจนียติกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________   
                    อนุโลมปจฺจนียติกตฺติกปฏาน   
              กุสลตฺติกเวทนาตฺติเก นกุสลตฺติกนเวทนาตฺติก   
        [๗๑๔]   กุสล   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกสุโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   กุสล   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ  กุสล  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
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ธมฺม         ปฏิจฺจ        นกสุโล        นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ       นอกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๑๕]   อกุสล   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นอกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อกุสล   
สุขายเวทนาย  สมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯเปฯ  อกุสล  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม         ปฏิจฺจ        นกสุโล        นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ       นอกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๑๖]    อพฺยากต    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นกุสโล    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อพฺยากต     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏจฺิจ     นอกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ       นอกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๑๗] เหตุยา เตรส อารมฺมเณ นว อวิคเต เตรส ฯ   
        [๗๑๘]    อพฺยากต    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นกุสโล        นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       ธมโฺม       อุปฺปชชฺติ    
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นเหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๑๙]   กุสล   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกสุโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ    นอารมฺมณปจฺจยา:   
กุสล      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต      ธมมฺ      ปฏิจฺจ     นอกุสโล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   นอารมฺมณปจฺจยา:  กุสล   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ       นอกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   นอารมฺมณปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อกุสล  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม        ปฏิจฺจ        นอกุสโล        นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     นอารมฺมณปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ    อพฺยากต   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม         อุปฺปชฺชติ         นอารมฺมณปจฺจยา:        อพฺยากต   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอกุสโล   นสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    นอารมฺมณปจฺจยา:    อพฺยากต   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ       นอกุสโล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๒๐]   นเหตุยา   ตีณิ   นอารมฺมเณ   นว  นอธิปติยา  เตรส   
โนวิคเต นว ฯ   
        [๗๒๑] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว ฯ    
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        [๗๒๒] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป   
             สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๗๒๓]    กุสโล    สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   นกุสลสฺส   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯเปฯ   
                      อารมฺมเณ อฏารส ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๗๒๔]     อกุสล    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นอกุสโล   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
อกุสล   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นทุกฺขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ  อกุสล   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ      นอกุสโล      นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ      ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๒๕] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต อฏ ฯ   
        [๗๒๖]    อพฺยากต    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล       นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต       ธมฺโม       อุปฺปชชฺติ   
นเหตุปจฺจยา:    อพฺยากต    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอกุสโล   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยา:   
อพฺยากต     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล    
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นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    จ   นอกุสโล   นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๒๗] นเหตุยา ตีณิ ฯ   
              สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๗๒๘]    กุสล    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล      นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๒๙] เหตุยา เตรส สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ   
              กุสลตฺติก วิปากตฺติเก นกุสลตฺติก นวิปากตฺติก   
        [๗๓๐]   อพฺยากต   วิปาก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล  นวิปาโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๓๒]   กุสล  วิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      กุสล      วิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ   
นอกุสโล     นวิปากธมฺมธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    กุสล   
วิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   นอกุสโล   
นวิปากธมฺมธมฺโม    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อกุสล     วิปากธมฺมธมฺม     ปฏิจฺจ     นอกุสโล    นวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล   วิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นวิปากธมฺมธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   อกุสล   วิปากธมฺมธมฺม    
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ปฏิจฺจ   นกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   จ   นอกุสโล   นวิปากธมฺมธมฺโม   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๗๓๔]   อพฺยากต   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ  นอกุสโล  นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     อพฺยากต     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ         นกุสโล        นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม        จ   
นอกุสโล     นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   กุสลตฺติกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                   นกุสลตฺติกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๗๓๖]   อพฺยากต   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต   
อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   อพฺยากต   อุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   นกุสโล  นอุปาทินฺนุปาทานิโย  จ  นอกุสโล  นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๗๓๘]     กุสโล    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    นกุสลสฺส   
นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...   
นอกุสลสฺส  นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ... นอกุสลสฺส นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
จ       นกุสลสฺส       นอนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส      จ      ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ฯ อกุสเล ตีณิ ฯ อพฺยากตอนุปาทินฺนุปาทานิเย   
ตีณิเยว ฯเปฯ   
        [๗๓๙]   กุสล   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล�    
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อพฺยากต      อนุปาทินฺนอนุปาทานิย      ธมฺม     ปฏจฺิจ     นกุสโล   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๔๐] เหตุยา ฉ ฯ   
                   กุสลตฺติกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                   นกุสลตฺติกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๗๔๑]   อกุสล   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๔๓]    กุสล   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๔๕]     อพฺยากต    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม    ปจฺจยา    
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กโต  นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  ธมฺโม  ... นกุสโล นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
...      นอกุสโล      นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     ...     นกุสโล   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    จ   นอพฺยากโต   นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   
ธมฺมา    ...    นอกุสโล   นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   จ   นอพฺยากโต   
นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก  จ  ธมมฺา  ...  นกุสโล นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโกจ   
นอกุสโล      นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก     จ     ธมฺมา     อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๗๔๗]   กุสล   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกสุโล   
นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
อพฺยากต      อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก      ธมฺม     ปฏจฺิจ     นกุสโล   
นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๔๘] เหตุยา ฉ ฯ   
               กุสลตฺติกวิตกฺกตฺติเก นกุสลตฺติกนวิตกฺกตฺติก   
        [๗๔๙]  กุสล  สวิตกกฺสวิจาร ธมมฺ ปฏิจฺจ นกสุโล นสวิตกกฺสวิจาโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕๐]   เหตุยา   เตรส   ฯ   กุสเล   ป ฺจ   อกุสเล  ป ฺจ   
อพฺยากเต ตีณิ ฯ   
        [๗๕๑]    กุสล    อวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๗๕๒] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๗๕๓]  กุสล  อวิตกฺกอวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ นกุสโล นอวิตกฺกอวิจาโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๕๔] เหตุยา ฉ ฯ   
                 กสุลตฺติกปติตฺติเก นกุสลตฺติกนปติตฺติก   
        [๗๕๕]   กุสล   ปติสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นปติสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๕๖] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๗๕๗]   กุสล   สุขสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสุขสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๕๘] เหตุยา เตรส ฯ   
        [๗๕๙]  กุสล  อุเปกขฺาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ นกสุโล นอุเปกขฺาสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๗๖๐] เหตุยา เตรส ฯ   
               กุสลตฺติกทสฺสนตฺติเก นกุสลตฺติกนทสฺสนตฺติก   
        [๗๖๑]    อกุสล   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกุสโล   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๖๓]    อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอกสุโล   
นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๗๖๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๖๕]     อพฺยากต     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    ๑   นอพฺยากโต   นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม�    
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 กสุลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก   
                 นกุสลตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๗๖๗]   อกุสล   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๘] เหตุยา ตีณิ ฯ๔   
        [๗๖๙]   อกุสล   ภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกุสโล   
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗๑]    อกุสล    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นกสุโล     นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗๓]    อพฺยากต   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   
ปจฺจยา       นอพฺยากโต       นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
#๑ ม. ปจฺจยา ฯ    
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        [๗๗๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                      กุสลตฺติกอาจยคามิตฺติเก   
                      นกุสลตฺติกนอาจยคามิตฺติก   
        [๗๗๕]   กุสล   อาจยคามึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอาจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๗๗๗]   กุสล   อปจยคามึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอปจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗๙]    อพฺยากต    เนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   ปจฺจยา   
นอพฺยากโต       นเนวาจยคามินาปจยคามี      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๐] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               กุสลตฺติกเสกฺขตฺติเก นกุสลตฺติกนเสกฺขตฺติก   
        [๗๘๑]   กุสล   เสกขฺ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นกุสโล  นเสกฺโข  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺวมูลานิ ฉ ฯ   
        [๗๘๒]   อพฺยากต   อเสกฺข   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอเสกฺโข   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๘๔]  อพฺยากต  เนวเสกฺขานาเสกฺข  ธมฺม  ปจฺจยา นอพฺยากโต    
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นเนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               กุสลตฺติกปริตฺตตฺติเก นกุสลตฺติกนปริตฺตตฺติก   
        [๗๘๖]   อพฺยากต   ปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล  นปรตฺิโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๘๘]   กุสล   มหคฺคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นมหคฺคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๙] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๗๙๐]   กุสล   อปฺปมาณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นอปฺปมาโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๑] เหตุยา ฉ ฯ   
                     กุสลตฺติกปรตฺิตารมฺมณตฺติเก   
                     นกุสลตฺติกนปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๗๙๒]  กุสล  ปริตฺตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ นกุสโล นปริตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๗๙๔]    กุสล    มหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นกุสโล   
นมหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๕] เหตุยา นว ฯ    
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        [๗๙๖]    กุสล    อปฺปมาณารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอปฺปมาณารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๗] เหตุยา ฉ ฯ   
                 กสุลตฺติกหีนตฺติเก นกุสลตฺติกนหีนตฺติก   
        [๗๙๘]   อกุสล   หีน   ธมฺม   ปฏจฺิจ  นอกุสโล  นหีโน  ธมฺโม   
อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๐๐]    อพฺยากต    มชฺฌิม    ธมมฺ    ปจฺจยา   นอพฺยากโต   
นมชฺฌิโม ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๐๒]   กุสล   ปณีต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นกุสโล  นปณีโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
              กุสลตฺติกมิจฺฉตฺตตฺติเก นกุสลตฺติกนมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๘๐๔]    อกุสล    มจฺิฉตฺตนิยต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอกุสโล   
นมิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๐๖]  กุสล  สมฺมตฺตนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นสมฺมตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๘๐๘]    อพฺยากต    อนิยต    ธมมฺ    ปจฺจยา   นอพฺยากโต   
นอนิยโต ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                     กุสลตฺติกมคฺคารมฺมณตฺติเก-   
                     นกุสลตฺติกนมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๘๑๐]  กุสล  มคฺคารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นมคฺคารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๑๒]   กุสล   มคฺคเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นมคฺคเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๑๔]   กุสล   มคฺคาธิปตึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  นมคฺคาธิปติ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๕] เหตุยา ฉ ฯ   
              กุสลตฺติกอุปฺปนฺนตฺติเก นกุสลตฺติกนอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๘๑๖]   กุสโล   อนุปฺปนฺโน   ธมฺโม   นกุสลสฺส   นอนุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๘๑๗] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
                      อุปฺปาที อนุปฺปนฺนสทิส ฯ    
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                กสุลตฺติกอตีตตฺติเก นกุสลตฺติกนอตีตตฺติก   
        [๘๑๘]   กุสโล   อตีโต   ธมฺโม   นกุสลสฺส  นอตีตสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๘๑๙] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
                       อนาคต อตีตสทิส ฯ   
                     กุสลตฺติกอตีตารมฺมณตฺติเก   
                     นกุสลตฺติกนอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๘๒๐]  กุสล  อตีตารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกสุโล  นอตีตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๑] เหตุยา นว ฯ   
        [๘๒๒]    กุสล    อนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    นกุสโล   
นอนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๘๒๔]    กุสล    ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๕] เหตุยา นว ฯ   
                    กุสลตฺติกอชฌฺตฺตารมฺมณตฺติเก   
                    นกุสลตฺติกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๘๒๖]    กุสล    อชฌฺตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นอชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๒๗] เหตุยา นว ฯ   
        [๘๒๘]     กุสล    พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล   
นพหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๙] เหตุยา นว ฯ   
             กุสลตฺติกสนิทสฺสนตฺติเก นกุสลตฺติกนสนิทสฺสนตฺติก   
        [๘๓๐]    อพฺยากโต   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   นอพฺยากตสฺส   
นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๘๓๑] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
                      ตีณิ เวทิตก กาตพฺพ ฯ   
        [๘๓๒]    อพฺยากต   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นกุสโล   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อพฺยากต   
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอกุสโล    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อพฺยากต    อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    นอกุสโล   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๓๔]    กุสล    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นกสุโล   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  กุสล อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอกุสโล      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กุสล    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นกุสโล    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   จ   นอกุสโล   นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อกุสล  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      นอกุสโล      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อกุสล    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
อกุสล   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกุสโล   นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
จ     นอกุสโล     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     จ    ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   อพฺยากต   อนทิสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นกุสโล     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
อพฺยากต   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอกสุโล  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     อพฺยากต    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     นกุสโล     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ    นอกุสโล   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   
กุสล     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ    อพฺยากต    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นกุสโล      นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    อกุสล    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ    อพฺยากต   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกุสโล    นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๓๕] เหตุยา ปณฺณรส ฯ    
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              เวทนาตฺติกกุสลตฺติเก นเวทนาตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๓๖]     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     กุสล     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     สขุายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต    กุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
กุสล         ธมฺม         ปฏจฺิจ         นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล    จ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ     เหตุปจฺจยา:    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    กุสล    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นกุสโล    จ   นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   เหตุปจฺจยา:   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล      จ      นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      นกสุโล      จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    กุสล   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   นกุสโล   จ   นทกุขฺาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต    นกสุโล    จ    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
นกุสโล   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  สตฺต  ฯ  อทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต    กุสล    ธมฺม    ปฏจฺิจ   นอทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 312 

        [๘๓๗] เหตุยา จุทฺทส ฯ   
        [๘๓๘]    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    อกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   น   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    นอกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
สตฺต  ฯ  ทกุขฺายเวทนายสมฺปยุตฺต  อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ...  สตฺต  ฯ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต อกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ... สตฺต ฯ   
                        เอกวีสติ ป ฺหา ฯ   
        [๘๓๙]      สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      อพฺยากโต     ธมฺโม   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    นอพฺยากตสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
               อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติเมว ปทาน ตีณิ   
               เวทนาย ปริวตฺติยา โอวตฺเต เอกวีสป ฺหาย   
          ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตอพฺยากตมูลสฺส   
          อุทกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตอพฺยากตมูลสฺสป กาตพฺพ ฯ   
               วิปากตฺติกกุสลตฺติเก นวิปากตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๔๐]   วิปากธมฺมธมฺม   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นวิปากธมฺมธมฺโม   
นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๔๒]   วิปากธมฺมธมฺม   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นวิปากธมฺมธมฺโม   
นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๓] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๘๔๔]    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   อพฺยากต   ธมฺม   ปจฺจยา   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม      นอพฺยากโต      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกกุสลตฺติเก   
                   นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๔๖]  อนุปาทินฺนุปาทานิย  กุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
นกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   
กุสล          ธมฺม         ปฏจฺิจ         นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   
นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๔๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๔๘]      อนุปาทินฺนุปาทานิย     อกุสล     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
นอุปาทินฺนุปาทานิโย นอกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๕๐]  อุปาทินฺนุปาทานิย อพฺยากต ธมฺม ปฏจฺิจ นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๑] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกกุสลตฺติเก   
                   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๕๒]  อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก กสุล ธมฺม ปฏจฺิจ นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก    
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นกุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก   
นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๕๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๕๔]  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก อกสุล ธมฺม ปฏจฺิจ นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               วิตกฺกตฺติกกุสลตฺติเก นวิตกฺกตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๕๖]   สวิตกฺกสวิจาร   กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสวิตกฺกสวิจาโร   
นกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต   
กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ    นอวิตกฺกวิจารมตฺโต    นกุสโล    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๗] เหตุยา ปณฺณรส ฯ   
        [๘๕๘]   สวิตกฺกสวิจาร   อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสวิตกฺกสวิจาโร   
นอกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๙] เหตุยา นว ฯ   
                 ปติตฺติกกุสลตฺติเก นปติตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๖๐]   ปติสหคต   กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นปติสหคโต  นกสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   สตฺต   ฯ   สุขสหคต   กุสล  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นสขุสหคโต    นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    
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สตฺต ฯ เวทนาตฺติกสทิส ฯ   
                           สงฺขิตฺต ฯ   
             สนทิสฺสนตฺติกกุสลตฺติเก นสนิทสฺสนตฺติกนกุสลตฺติก   
        [๘๖๑]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุ    ปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
กุสล     ธมฺม     ปฏิจฺจ     นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ    นกุสโล    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯเปฯ    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    กุสล   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นกสุโล     จ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๖๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  อกุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นอกุสโล     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อกุสล       ธมฺม      ปฏิจฺจ      นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ      นอกสุโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯเปฯ   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อกุสล   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอกุสโล   จ   นอนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นอกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๔] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๖๕]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     อพฺยากต     ธมฺม     ปจฺจยา   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     อพฺยากต    ธมมฺ    ปจฺจยา    นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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นอพฺยากโต     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
อพฺยากต    ธมฺม    ปจฺจยา    นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอพฺยากโต   จ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอพฺยากโต      จ     ธมมฺา     อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           สนิทสฺสนตฺติกเวทนาตฺติเก นสนิทสฺสนตฺติกนเวทนาตฺติก   
        [๘๖๗]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมมฺ  ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๘] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๖๙]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๐] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๗๑]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ        นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๒] เหตุยา ฉ ฯ   
            สนิทสฺสนตฺติกวิปากตฺติเก นสนิทสฺสนตฺติกนวิปากตฺติก   
        [๘๗๓]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  วิปาก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
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นวิปาโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๔] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๗๕]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ  วิปากธมฺมธมฺม  ปฏิจฺจ นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๗๗]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ        นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม        อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  สนิทสฺสนตฺติกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๘๗๙]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อุปาทินฺนุปาทานิย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นอุปาทินฺนุปาทานิโย      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติต   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๐] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๘๑]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นอนุปาทินฺนอนุปาทานิโย     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๒] เหตุยา ฉ ฯ    
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                 สนิทสฺสนตฺติกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๘๘๓]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๔] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๘๕]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปจฺจยา   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นอสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๘๗]   อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๘] เหตุยา ฉ ฯ   
            สนิทสฺสนตฺติกวิตกฺกตฺติเก นสนิทสฺสนตฺติกนวิตกฺกตฺติก   
        [๘๘๙]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    สวิตกฺกสวิจาร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       นสวิตกฺกสวิจาโร       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๙๐] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๙๑]    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      นอวิตกฺกวิจารมตฺโต      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๙๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๘๙๓]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    อวิตกฺกอวิจาร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นอวิตกฺกอวิจาโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๙๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                           สงฺขิตฺต ฯ   
                   สนิทสฺสนตฺติกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๘๙๕] อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ อชฺฌตฺตารมฺมณ ธมฺม ปฏิจฺจ ... ฉ ฯ   
        [๘๙๖]     อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   นพหิทฺธารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นพหิทฺธารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   อนิทสสฺนอปฺปฏิฆ   
พหิทฺธารมฺมณ         ธมฺม         ปฏิจฺจ        นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นพหิทฺธารมฺมโณ      ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     ฯเปฯ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    พหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
นพหิทฺธารมฺมโณ     จ     นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นพหิทฺธารมฺมโณ    จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๙๗] เหตุยา ฉ อวิคเต ฉ ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  อนุโลมปจฺจนียติกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________   
                     อนุโลมปจฺจนียทุกทุกปฏาน   
                เหตุทุกสเหตุกทุเก นเหตุทุกนสเหตุกทุก   
        [๘๙๘]   เหตุ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นสเหตุโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   สเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นสเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เหตุ  สเหตุก ฺจ  นเหตุ   
สเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   นสเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๙๙] เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ เอก อวิคเต ป ฺจ ฯ   
        [๙๐๐]  นเหตุ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นนเหตุ  นสเหตุโก ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๐๑] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๙๐๒]   เหตุ  สเหตุโก  ธมฺโม  นเหตุสฺส  นสเหตุกสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๙๐๓]   เหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม  นเหตุสฺส  นสเหตุกสฺส  ธมมฺสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   นเหตุ   สเหตุโก   ธมฺโม   นนเหตุสฺส    
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นสเหตุกสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   เหตุ   สเหตุโก   
ธมฺโม    นเหตุสฺส    นสเหตุกสฺส   จ   นนเหตุสฺส   นสเหตุกสฺส   จ   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นเหตุ   สเหตุโก  ธมโฺม   
นนเหตุสฺส     นสเหตุกสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:   
นเหตุ  สเหตุโก  ธมฺโม  นเหตุสฺส  นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     นเหตุ    สเหตุโก    ธมฺโม    นเหตุสฺส    นสเหตุกสฺส   
จ     นนเหตุสฺส    นสเหตุกสฺส    จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๙๐๔]   เหตุยา  เอก  อารมฺมเณ  ฉ  อธิปติยา  เทฺว  อวิคเต   
ป ฺจ ฯ   
                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๙๐๕]   เหตุ  อเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นอเหตุโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ   
นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๙๐๖] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
            เหตุทุกเหตุ สมฺปยุตฺตทุเก นเหตุทุกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๐๗]  เหตุ  เหตุสมฺปยุตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ นเหตุสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ สเหตุกสทิส ฯ   
        [๙๐๘]  เหตุ  เหตุวิปฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    ฯ    นเหตุ    เหตุวิปฺปยุตฺต    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 322 

ธมฺม     ปฏิจฺจ     นนเหตุ    นเหตุวิปฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๙๐๙] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
             เหตุทุกเหตุสเหตุกทุเก นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๙๑๐]    เหตุ    เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๑] เหตุยา เอก ฯ   
        [๙๑๒]   นเหตุ   สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๓] เหตุยา เอก ฯ   
                    เหตุทุกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                    นเหตุทุกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๑๔]   เหตุ   เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๙๑๖]   นเหตุ  เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๗] เหตุยา เอก ฯ   
            เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุเก นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๙๑๘]   นเหตุ   นเหตุ   สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นเหตุ    
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นสเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๙๒๐]   นเหตุ   นเหตุ   อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นเหตุ   
นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๑] เหตุยา เอก ฯ   
               เหตุทุกสปฺปจฺจยทุเก นเหตุทุกนสปฺปจฺจยทุก   
        [๙๒๒]   นเหตุ   อปฺปจฺจโย   ธมโฺม   นนเหตุสฺส  นอปฺปจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯเปฯ  นเหตุสฺส  นอปฺปจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณ     ฯเปฯ     นเหตุสฺส     นอปฺปจฺจยสฺส    จ   
นนเหตุสฺส นอปฺปจฺจยสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๙๒๓] อารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
                    อสงฺขต อปฺปจฺจยสทิส ฯเปฯ   
               เหตุทุกสนิทสฺสนทุเก นเหตุทุกนสนิทสฺสนทุก   
        [๙๒๔]   นเหตุ   สนทิสฺสโน   ธมฺโม   นนเหตุสฺส  นสนทิสฺสนสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...   นเหตุสฺส  นสนิทสสฺนสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...   นเหตุสฺส  นสนิทสสฺนสฺส   
จ    นนเหตุสฺส    นสนิทสสฺนสฺส    จ    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๙๒๕] อารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
        [๙๒๖]   เหตุ   อนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นอนิทสฺสโน    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                เหตุทุกสปฺปฏิฆทุเก นเหตุทุกนสปฺปฏฆิทุก   
        [๙๒๘]   นเหตุ   สปปฺฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นสปฺปฏโิฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๙๓๐]   เหตุ  อปฺปฏฆิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นอปฺปฏิโฆ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   เหตุทุกรูปทุเก นเหตุทุกนรูปทุก   
        [๙๓๒]   นเหตุ   รูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   นรูป  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๓๔]   เหตุ   อรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   นอรูป  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 เหตุทุกโลกิยทุเก นเหตุทุกนโลกิยทกุ   
        [๙๓๖]   นเหตุ  โลกยิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นนเหตุ  นโลกโิย  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 325 

        [๙๓๘]   เหตุ   โลกุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นโลกุตฺตโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           เหตุทุกเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก นเหตุทุกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๙๔๐]  เหตุ  เกนจิวิ ฺเยฺย  ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ นเกนจิวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๑] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๔๒]  เหตุ เกนจินวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ นเกนจินวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:  ฯ   
        [๙๔๓] เหตุยา นว ฯ   
                 เหตุทุกอาสวทุเก นเหตุทุกโนอาสวทุก   
        [๙๔๔]   เหตุ   อาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนอาสโว  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๙๔๖]   เหตุ   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นโนอาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                 เหตุทุกสาสวทุเก นเหตุทุกนสาสวทุก   
        [๙๔๘]   นเหตุ  สาสว  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นนเหตุ  นสาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 326 

        [๙๔๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๕๐]   เหตุ  อนาสว  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นอนาสโว  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           เหตุทุกอาสวสมฺปยุตฺตทุเก นเหตุทุกนอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๕๒]  เหตุ  อาสวสมฺปยุตฺต  ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ นอาสวสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๕๔]  เหตุ  อาสววิปฺปยุตฺต  ธมมฺ ปฏิจฺจ นเหตุ นอาสววิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             เหตุทุกอาสวสาสวทุเก นเหตุทุกนอาสวสาสวทุก   
        [๙๕๖]    เหตุ    อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๙๕๘]   เหตุ   สาสว ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นอนาสโวเจวนโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ    
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                   เหตุทุกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                   นเหตุทุกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๖๐]   เหตุ  อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๖๒]    นเหตุ   อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนเหตุ      นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   เหตุทุกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุเก   
                   นเหตุทุกอาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุก   
        [๙๖๔]   นเหตุ   อาสววิปฺปยุตฺต   สาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺโต นสาสโว ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: โลกิยสทิส ฯ   
        [๙๖๕]   เหตุ   อาสววิปฺปยุตฺต   อนาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺโต   นอนาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  นเหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อาสววิปฺปยุตฺโต นอนาสโว   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   อาสววิปฺปยุตฺต   อนาสว ฺจ   
นเหตุ  อาสววิปฺปยุตฺต  อนาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๖] เหตุยา ตีณิ ฯ  
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                     เหตุทุกส ฺโชนโคจฺฉกทุเก   
                    นเหตุทุกโนส ฺโชนโคจฺฉกทุก   
        [๙๖๗]   เหตุ   ส ฺโชน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนส ฺโชโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             เหตุทุกคนฺถโคจฺฉกทุเก นเหตุทุกโนคนฺถโคจฺฉกทุก   
        [๙๖๙]   เหตุ   คนฺถ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนคนฺโถ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๐] เหตุยา นว ฯ   
             เหตุทุกโอฆโคจฺฉกทุเก นเหตุทุกโนโอฆโคจฺฉกทุก   
        [๙๗๑]   เหตุ   โอฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนโอโฆ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
             เหตุทุกโยคโคจฺฉกทุเก นเหตุทุกโนโยคโคจฺฉกทุก   
        [๙๗๓]   เหตุ   โยค   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนโยโค  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๔] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
            เหตุทุกนีวรณโคจฺฉกทุเก นเหตุทุกโนนีวรณโคจฺฉกทุก   
        [๙๗๕]   เหตุ   นีวรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  โนนีวรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๙๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                     เหตุทุกปรามาสโคจฺฉกทุเก   
                    นเหตุทุกโนปรามาสโคจฺฉกทุก   
        [๙๗๗]   นเหตุ   ปรามาส  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  โนปรามาโส   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               เหตุทุกสารมฺมณทุเก นเหตุทุกนสารมฺมณทุก   
        [๙๗๙]   เหตุ   สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  นสารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๘๑]   นเหตุ  อนารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นอนารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  เหตุทุกจิตฺตทุเก นเหตุทุกโนจิตฺตทุก   
        [๙๘๓]    นเหตุ    จิตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   โนจิตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๘๕]   เหตุ  โนจิตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นโนจิตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
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                เหตุทุกเจตสิกทุเก นเหตุทุกนเจตสิกทุก   
        [๙๘๗]   เหตุ  เจตสิก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  นเจตสิโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๘๙]   นเหตุ   อเจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นอเจตสิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            เหตุทุกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเก นเหตุทุกนจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๙๑]  เหตุ  จิตฺตสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๙๓]  นเหตุ  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  ธมฺม ปฏิจฺจ นนเหตุ นจิตฺตวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              เหตุทุกจิตฺตสสฏทุเก นเหตุทุกนจิตฺตสสฏทุก   
        [๙๙๕]   เหตุ   จิตฺตสสฏ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นจิตฺตสสฏโ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเหตุ  จิตฺตสสฏ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นนเหตุ    นจิตฺตสสฏโ    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๙๙๖] เหตุยา ฉ ฯ    
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            เหตุทุกจิตฺตสมุฏานทุเก นเหตุทุกโนจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๙๙๗]  เหตุ  จิตฺตสมุฏาน  ธมมฺ  ปฏิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสมุฏาโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๙๙]    นเหตุ    โนจิตฺตสมุฏาน    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นโนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๐๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               เหตุทุกจิตฺตสหภุทุเก นเหตุทุกโนจิตฺตสหภุทุก   
        [๑๐๐๑]   เหตุ   จิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนจิตฺตสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๐๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๐๓]  นเหตุ  โนจิตฺตสหภุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นนเหตุ นโนจิตฺตสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๐๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           เหตุทุกจิตฺตานุปริวตฺติทุเก นเหตุทุกโนจิตฺตานุปริวตฺติทุก   
        [๑๐๐๕]  เหตุ  จิตฺตานุปริวตฺตึ ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตานุปริวตฺตี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๐๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๐๗]    นเหตุ   โนจิตฺตานุปริวตฺตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นโนจิตฺตานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๐๐๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานทุเก   
                   นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏสมุฏานทุก   
        [๑๐๐๙]    เหตุ    จิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๑๑]   นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นนเหตุ   
นโนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุเก   
                 นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก   
        [๑๐๑๓]   เหตุ   จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นเหตุ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๑๕]    นเหตุ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นนเหตุ นโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุเก   
               นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก   
        [๑๐๑๗]  เหตุ  จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ    
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โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๑๙]   นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นนเหตุ      นโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                สงฺขิตฺต ฯเปฯ นยวเสน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
         เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๑๐๒๑]    เหตุ    ทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๒๓]    นเหตุ    นทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺมปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิเยว ฯ   
                  เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                  นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๐๒๔] เหตุ ทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก ... ตีณิเยว ฯ   
        [๑๐๒๕]   นเหตุ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นนเหตุ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๖] เหตุยา เอก ฯ   
                            ฯเปฯ    
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                  เหตุทุกสรณทุเก นเหตุทุกนสรณทุก   
        [๑๐๒๗]   เหตุ   สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  นสรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ    สรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นนเหตุ   
นสรโณ    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เหตุ   สรณ ฺจ   นเหตุ   
สรณ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ    นสรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   
        [๑๐๒๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๒๙]   นเหตุ  อรณ  ธมฺม  ปจฺจยา  นนเหตุ  นอรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๐]  นเหตุ  อรณ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ๑  นนเหตุ นอรโณ ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   อรณ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   ๒  นเหตุ   
นอรโณ จ นนเหตุ นอรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                       __________________   
                สเหตุกทุกเหตุทุเก นสเหตุกทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๓๒]  สเหตุก  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสเหตุโก  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อเหตุก   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอเหตุโก นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๓๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๓๔]   สเหตุก   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอเหตุโก  นนเหตุ   
#๑-๒ ม. ปจฺจยา ฯ    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ   
        [๑๐๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            เหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุเก นเหตุสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๓๖]   เหตุสมฺปยุตฺต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เหตุวิปฺปยุตฺต   
เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุวิปฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๓๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๓๘]   เหตุสมฺปยุตฺต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุวิปฺปยุตฺโต   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             เหตุสเหตุกทุกเหตุทุเก นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๔๐]     เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ     เหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
นเหตุเจวนอเหตุโกจ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๑] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๐๔๒]     สเหตุก ฺเจวนจเหตุ     นเหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๓] เหตุยา เอก ฯ   
         เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุเก นเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๔๔]    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    เหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ  นเหตุ-  
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เจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ  นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๐๔๖]    เหตุสมฺปยุตฺต ฺเจวนจเหตุ    นเหตุ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นเหตุวิปฺปยุตฺโตเจวนนเหตุจ นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๗] เหตุยา เอก ฯ   
               สปปฺจฺจยทุกเหตุทุเก นสปฺปจฺจยทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๔๘]   สปฺปจฺจย   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอปฺปจฺจโย  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๐๕๐]   สปฺปจฺจย   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอปฺปจฺจโย  นนเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๑] เหตุยา เอก ฯ   
                      สงฺขต สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
               สนทิสฺสนทุกเหตุทุเก นสนิทสฺสนทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๕๒]   อนิทสสฺน   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นอนิทสฺสโน  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๕๔]    อนิทสฺสน    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นสนิทสสฺโน   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๕] เหตุยา เอก ฯ    
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                สปฺปฏิฆทุกเหตุทุเก นสปฺปฏิฆทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๕๖]   อปฺปฏิฆ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอปฺปฏิโฆ   นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯพ   
        [๑๐๕๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๕๘]   อปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสปฺปฏิโฆ  นนเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๙] เหตุยา เอก ฯ   
                   รูปทุกเหตุทุเก นรูปทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๖๐]   อรูป   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรูป  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๖๒]   รูป   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นรูป  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    อรูป    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรูป   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 โลกิยทุกเหตุทุเก นโลกยิทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๖๔]  โลกิย  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นโลกุตฺตโร  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   โลกุตฺตร   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นโลกุตฺตโร นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๖๕] เหตุยา จตฺตาริ ฯ    
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        [๑๐๖๖]   โลกิย   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นโลกุตฺตโร  นนเหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   โลกุตฺตร  นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ นโลกโิย นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๐๖๗] เหตุยา เทฺว ฯ   
                     เกนจิวิ ฺเยฺยทุกเหตุทุเก   
                     นเกนจิวิ ฺเยฺยทกุนเหตุทุก   
        [๑๐๖๘]   เกนจิวิ ฺเยฺย   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเกนจิวิ ฺเยฺโย   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   เกนจินวิ ฺเยฺย   
เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเกนจินวิ ฺเยฺโย   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   เกนจิวิ ฺเยฺย   เหตุ ฺจ   เกนจินวิ ฺเยฺย   
เหตุ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเกนจิวิ ฺเยฺโย   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๖๙] เหตุยา นว ฯ   
        [๑๐๗๐]   เกนจิวิ ฺเยฺย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเกนจิวิ ฺเยฺโย   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๑] เหตุยา นว ฯ   
                 อาสวทุกเหตุทุเก โนอาสวทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๗๒]   อาสว  เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   โนอาสว   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นโนอาสโว    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ    
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อาสว   เหตุ ฺจ   โนอาสว   เหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๐๗๓] สพฺพตฺถ ป ฺจ ฯ   
        [๑๐๗๔]   โนอาสว   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นโนอาสโว  นนเหตุh   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                 สาสวทุกเหตุทุเก นสาสวทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๗๖]   สาสว  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอนาสโว  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อนาสว   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอนาสโว นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๗๗] เหตุยา จตฺตาริ ฯ โลกยิทุกสทิส ฯ   
                     อาสวสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุเก   
                     นอาสวสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๗๘]   อาสวสมฺปยุตฺต   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อาสววิปฺปยุตฺต   
เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาสววิปฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    อาสวสมฺปยุตฺต   เหตุ ฺจ   อาสววิปฺปยุตฺต   
เหตุ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นอาสวสมฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๗๙] เหตุยา นว ฯ    
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        [๑๐๘๐]   อาสวสมฺปยุตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นอาสวสมฺปยุตฺโต   
นนเหตุ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺต    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาสวสมฺปยุตฺโต   นนเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๐๘๑] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
             อาสวสาสวทุกเหตุทุเก นอาสวสาสวทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๘๒]     อาสว ฺเจวสาสว ฺจ     เหตุ     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
สาสว ฺเจวโนจอาสว    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอาสโวเจวนอนาสโวจ   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อาสว ฺเจวสาสว ฺจ   
เหตุ ฺจ      สาสว ฺเจวโนจอาสว      เหตุ ฺจ      ธมฺม     ปฏิจฺจ?   
นอาสโวเจวนอนาสโวจ    นเหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก ฯ   
        [๑๐๘๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๑๐๘๔]     อาสว ฺเจวสาสว ฺจ     นเหตุ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนาสโวเจวนโนจอาสโว นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๘๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                   อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุเก   
                   นอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๘๖]    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ       นเหตุ      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว   เหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอาสโวเจวนอาสววิปฺปยุตฺโตจ    นเหตุ    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๐๘๗] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๐๘๘]    อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺต ฺจ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว      นนเหตุ     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     เอก    ฯ    อาสวสมฺปยุตฺต ฺเจวโนจอาสว    นเหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    นอาสววิปฺปยุตฺโตเจวนโนจอาสโว    นนเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๘๙] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
                   อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก เหตุทุเก   
                   อาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุก นเหตุทุก   
        [๑๐๙๐]  อาสววิปฺปยุตฺต  สาสว  เหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺต    อนาสว    เหตุ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๙๑] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๐๙๒]  อาสววิปฺปยุตฺต  สาสว นเหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต   
นอนาสโว      นนเหตุ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:    
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อาสววิปฺปยุตฺต    อนาสว    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาสววิปฺปยุตฺโต   
นสาสโว นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๓] เหตุยา เทฺว ฯ   
                ฉโคจฺฉกทุกเหตุทุเก ฉโคจฺฉกทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๙๔]    ส ฺโชน    เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   โนส ฺโชโน   
นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   คนฺถ   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
โนคนฺโถ    นเหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โอฆ   เหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   โนโอโฆ   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
โยค    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนโยโค   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นีวรณ    เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนนีวรโณ   นเหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   โนปรามาส   เหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
นโนปรามาโส นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               สารมฺมณทุกเหตุทุเก นสารมฺมณทุกนเหตุทุก   
        [๑๐๙๖]   สารมฺมณ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสารมฺมโณ  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๙๘]    สารมฺมณ    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนารมฺมโณ   
นนเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   อนารมฺมณ   นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นอนารมฺมโณ    นนเหตุ    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:    
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สารมฺมณ     นเหตุ ฺจ     อนารมฺมณ     นเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอนารมฺมโณ นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  จิตฺตทุกเหตุทุเก โนจิตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๐๐]   โนจิตฺต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นโนจิตฺโต   นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๐๒]   จิตฺต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  โนจิตฺโต  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                เจตสิกทุกเหตุทุเก นเจตสิกทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๐๔]  เจตสิก  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเจตสิโก  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๐๖]   เจตสิก   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอเจตสิโก  นนเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            จิตฺตสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุเก นจิตฺตสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๐๘]   จิตฺตสมฺปยุตฺต   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๑๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
              จิตฺตสสฏทุกเหตุทุเก นจิตฺตสสฏทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๑๐]    จิตฺตสสฏ    เหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นจิตฺตสสฏโ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            จิตฺตสมุฏานทุกเหตุทุเก โนจิตฺตสมุฏานทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๑๒]   จิตฺตสมุฏาน   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺตสมุฏาโน   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               จิตฺตสหภุทุกเหตุทุเก โนจิตฺตสหภุทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๑๔]   จิตฺตสหภุ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โนจิตฺตสหภู  นเหตุ   
ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           จิตฺตานุปริวตฺติทุกเหตุทุเก โนจิตฺตานุปริวตฺติทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๑๖]   จิตฺตานุปริวตฺตึ   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺตานุปริวตฺตี   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    จิตฺตสสฏสมุฏานทุกเหตุทุเก   
                   โนจิตฺตสสฏสมุฏานทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๑๘] จิตฺตสสฏสมุฏาน เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน    
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นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกเหตุทุเก   
                 โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๒๐]     จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ     เหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกเหตุทุเก   
               โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๒๒]    จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี       นเหตุ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               อชฌฺตฺติกทุกเหตุทุเก นอชฺฌตฺติกทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๒๔]   พาหิร   เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นพาหิโร  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๒๖]    อชฌฺตฺติก    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นอชฌฺตฺติโก   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                อุปาทาทุกเหตุทุเก นอุปาทาทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๒๘]   โนอุปาทา   เหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นโนอุปาทา  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๓๐]  อุปาทา  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุปาทา  นนเหตุ ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               อุปาทินฺนทุกเหตุทุเก นอุปาทินฺนทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๓๒]   อุปาทินฺน   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นอุปาทินฺโน  นเหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   อนุปาทินฺน   เหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ นอุปาทินฺโน นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๓๓] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๑๓๔]    อุปาทินฺน    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอนุปาทินฺโน   
นนเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อนุปาทินฺน  นเหตุ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอุปาทินฺโน   นนเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก ฯ   
        [๑๑๓๕] เหตุยา เทฺว ฯ   
               ทฺวิโคจฺฉกทุกเหตุทุเก ทฺวิโคจฺฉกทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๓๖]   อุปาทาน   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอุปาทาโน  นเหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    กิเลส    เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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โนกิเลโส นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                    ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกเหตุทุเก   
                    นทสฺสเนนปหาตพฺพทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๓๗]      ทสฺสเนนปหาตพฺพ      เหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพ     เหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๓๘] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๑๓๙]      ทสฺสเนนปหาตพฺพ     นเหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   นนเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๔๐] เหตุยา เทฺว ฯ   
                    ภาวนายปหาตพฺพทุกเหตุทุเก   
                    นภาวนายปหาตพฺพทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๔๑]  ภาวนายปหาตพฺพ  เหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔๒] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๑๔๓]  ภาวนายปหาตพฺพ  นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ นภาวนายปหาตพฺโพ   
นนเหตุ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ    
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นภาวนายปหาตพฺพ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นนภาวนายปหาตพฺโพ   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๔๔] เหตุยา เทฺว ฯ   
                  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกเหตุทุเก   
                  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๔๕]     ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก     เหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก    นเหตุ    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ นทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุก เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                       ตีณิ สพฺพตฺถ ปเ ฺห ฯ   
        [๑๑๔๖]     ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   นนเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔๗] เหตุยา เทฺว ฯ   
                            สงฺขิตฺต   
                  สรณทุกเหตุทุเก นสรณทุกนเหตุทุก   
        [๑๑๔๘]   สรณ   เหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสรโณ  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   อรณ   เหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
นสรโณ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
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        [๑๑๔๙] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๑๕๐]   สรณ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอรโณ  นนเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อรณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นสรโณ นนเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๕๑] เหตุยา เทฺว ฯ   
                สรณทุกสเหตุกทุเก นสรณทุกนสเหตุกทุก   
        [๑๑๕๒]   สรณ   สเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสรโณ  นสเหตุโก   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อรณ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นอรโณ นสเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๕๓] เหตุยา เทฺว ฯ8   
        [๑๑๕๔]   สรณ   อเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรโณ  นอเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  อรณ  อเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นสรโณ นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๕๕] เหตุยา เทฺว ฯ   
            สรณทุกเหตุสมฺปยุตฺตทุเก นสรณทุกนเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๑๕๖]    สรณ    เหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นสรโณ   
นเหตุสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕๗] เหตุยา เทฺว ฯ สเหตุกทุกสทิส ฯ   
             สรณทุกเหตุสเหตุกทุเก นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๑๑๕๘]   สรณ   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรโณ    
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นเหตุเจวนอเหตุโกจ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   
อรณ   เหตุ ฺเจวสเหตุก ฺจ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสรโณ  นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๕๙] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๑๖๐]   สรณ   สเหตุก ฺเจวนจเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรโณ   
นอเหตุโกเจวนนเหตุจ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   
อรณ  สเหตุก ฺเจวนจเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นสรโณ  นสเหตุโกเจวนนเหตุจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๖๑] เหตุยา เทฺว ฯ   
                    สรณทุกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                    นสรณทุกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๑๖๒]    สรณ    เหตุ ฺเจวเหตุสมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
นอรโณ   นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เหตุเจว สเหตุกทุกสทิส ฯ   
            สรณทุกนเหตุสเหตุกทุเก นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุก   
        [๑๑๖๓]   สรณ   นเหตุ  สเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นเหตุ   
นสเหตุโก    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   อรณ   
นเหตุ   สเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นเหตุ  นสเหตุโก  ธมฺโมพ   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๑๖๔] เหตุยา เทฺว ฯ    
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        [๑๑๖๕]   อรณ   นเหตุ  อเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นเหตุ   
นอเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖๖] เหตุยา เอก ฯ   
                 สรณทุกจูฬนฺตรทุเก นสรณทุกจูฬนฺตรทุก   
        [๑๑๖๗]   อรโณ   อปฺปจฺจโย   ธมฺโม   นสรณสฺส  นอปฺปจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   อรโณ   อสงฺขโต  ธมฺโม   
นสรณสฺส    นอสงฺขตสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   
อรโณ    สนทิสฺสโน    ธมฺโม    นอรณสฺส    นสนิทสฺสนสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ...   นสรณสฺส   นสนทิสฺสนสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณ ฯเปฯ   
                 สรณทุกอาสวทุเก นสรณทกุโนอาสวทุก   
        [๑๑๖๘]   สรณ   อาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   โนอาสโว   
ธมฺโม  ...  นอรโณ  โนอาสโว  ธมฺโม  ...  นสรโณ  โนอาสโว  จ   
นอรโณ   โนอาสโว   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  สรณ   
โนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ นอรโณ นโนอาสโว ธมฺโม ... เอก ฯ   
                 สรณทุกสาสวทุเก นสรณทกุนสาสวทุก   
        [๑๑๖๙]    อรณ   สาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   นสาสโว   
ธมฺโม   ...   ฯ   อรณ   อนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นอนาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
               เอเตน อุปาเยน สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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                            สงฺขิตฺต   
               สรณทุกสารมฺมณทุเก นสรณทุกนสารมฺมณทุก   
        [๑๑๗๐]   สรณ   สารมฺมณ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นสรโณ  นสารมฺมโณ   
ธมฺโม   ...   อรณ   สารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นสรโณ  นสารมฺมโณ   
ธมฺโม ... ฯ   
                            สงฺขิตฺต   
                    สรณทุกทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก   
                    นสรณทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๑๑๗๑]    สรณ    ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นสรโณ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม   ...  เอก  ฯ  อรณ  นทสฺสเนนปหาตพฺพ   
ธมฺม          ปฏิจฺจ         นอรโณ         นนทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม ... ฯ   
                            สงฺขิตฺต   
                สรณทุกสอุตฺตรทุเก นสรณทุกนสอุตฺตรทุก   
        [๑๑๗๒]   อรณ   สอุตฺตร   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นสรโณ  นสอุตฺตโร   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   อรณ   อนุตฺตร   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นสรโณ นอนุตฺตโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
                สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                  อนุโลมปจฺจนีย ทุกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                            __________    
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                                         อภิธมฺมปฏเก ปฏาน   
                                         ปจฺจนียานุโลมปฏาน   
                                             _____________ 
                        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
                                        ปจฺจนียานุโลมติกปฏาน   
                                         นกุสลตฺติเกกุสลตฺติก   
        [๑]    นกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   อกุสล   เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ   
ปฏิจฺจ   เทฺว   ขนฺธา   ฯ   นกุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   วิปากาพฺยากต   กริิยาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   
ปฏิจฺจ   ตโย   ขนฺธา   จิตฺตสมุฏาน ฺจ  รูป  ฯ  นกสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
        [๒]  นอกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
นอกุสล      ธมฺม     ปฏิจฺจ     อพฺยากโต     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๓]   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กุสโล   จ  อพฺยากโต  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๔]   นกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล ฺจ    นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล ฺจ  นอพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อกุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๕]   นอกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นอกุสล ฺจ  นอพฺยากต ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล    จ   อพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๖]   นกุสล ฺจ   นอกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ธมฺโมพ   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๗]    นกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา:   นกุสล   ธมฺม   ปฏจฺิจ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ    นอกุสล    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   กุสโล   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:     นอกสุล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    อารมฺมณปจฺจยา:    นอพฺยากต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ  นกุสล ฺจ   
นอพฺยากต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อกสุโล     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
อารมฺมณปจฺจยา:   ฯ   นอกุสล ฺจ   นอพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    อารมฺมณปจฺจยา:    ฯ    นกุสล ฺจ   นอกุสล ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ อารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
        [๘]   เหตุยา   อฏารส   อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  อฏารส   
อวิคเต อฏารส ฯ   
        [๙]    นกุสล    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นเหตุปจฺจยา:   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา:     ฯเปฯ    นกุสล ฺจ    นอกุสล ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐]   นกุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
นอารมฺมณปจฺจยา:    ฯเปฯ    นกุสล ฺจ    นอกุสล ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑]   นเหตุยา   ฉ   นอารมฺมเณ   ฉ   นอธิปติยา  อฏารส   
โนวิคเต ฉ ฯ   
        [๑๒] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ ฯ   
        [๑๓] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมปฺ ปฏิจฺจวารสทิส ฯ    
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        [๑๔]    นกุสล    ธมมฺ   ปจฺจยา   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   อพฺยากโต   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   กุสโล   จ   อพฺยากโต   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  จ   
อพฺยากโต    จ    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ป ฺจ   ฯ   
นอกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   อกุสโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ   ฯ   นอพฺยากต   ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต  ธมฺโม  ...  ยตฺถ   
ป ฺจ   ฯ  นกสุล ฺจ  นอพฺยากต ฺจ  ธมฺม  ปจฺจยา  ...  ยตฺถ  ตีณิ  ฯ   
นอกุสล ฺจ    นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปจฺจยา   ...   ยตฺถ   ตีณิ   ฯ   
นกุสล ฺจ    นอกุสล ฺจ    ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ยตฺถ ป ฺจ ฯ   
        [๑๕] เหตุยา ฉพฺพีสติ อารมฺมเณ เตรส อวิคเต ฉพฺพีสติ ฯ   
        [๑๖] สสฏวาเร เหตุยา นว ฯเปฯ อวิคเต นว ฯเปฯ   
        [๑๗]    นกุสโล    ธมฺโม   อกุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นกุสโล    ธมโฺม    อพฺยากตสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นกสุโล   ธมโฺม   อกุสลสฺส   จ   อพฺยากตสฺส  จ  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:   ฯ   นอกุสโล   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   นอพฺยากโต   ธมโฺม  อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ป ฺจ    ฯ    นกุสโล    จ    
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นอพฺยากโต   จ   ธมฺมา   อกุสลสฺส   ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
ตีณิ   ฯ   นอกุสโล   จ   นอพฺยากโต   จ   ธมฺมา  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ   นกุสโล  จ  นอกสุโล  จ  ธมมฺา   
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ   
        [๑๘]   นกุสโล   ธมโฺม   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:  ตีณิ  ฯ  นอกุสโล  ธมฺโม  อกสุลสฺส  ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:      ตีณิ     ฯ     นอพฺยากโต     ธมฺโม     อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ    นกุสโล   จ   
นอพฺยากโต   จ   ธมฺมา  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
นกุสโล  จ  นอพฺยากโต  จ  ธมฺมา  อกุสลสฺส  ธมมฺสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นกุสโล    จ    นอพฺยากโต    จ   ธมฺมา   อพฺยากตสฺส   
ธมฺมสฺส     อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ    ฯ    นอกุสโล   
จ    นอพฺยากโต   จ   ธมฺมา   กุสลสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   นอกุสโล   จ   นอพฺยากโต   จ  ธมฺมา  อกสุลสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   นอกุสโล   จ   นอพฺยากโต   จ  ธมมฺา   
อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน    ปจฺจโย:    ตีณิ    ฯ   
นกุสโล   จ   นอกุสโล  จ  ธมฺมา  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ   
        [๑๙]    เหตุยา   อฏารส   อารมฺมเณ   อฏารส   อธิปติยา   
เตวีส อวิคเต ทฺวาวีส ฯ    
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                     ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                     นเวทนาตฺติเกเวทนาตฺติก   
        [๒๐]  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม       อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม         ปฏิจฺจ         ทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต        ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑]   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ  ทุกฺขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นทุกฺขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๒]      นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต      ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม     ปฏิจฺจ     สุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
        [๒๓] เหตุยา เอกวีส อธิปติยา เอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ    
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                      นวิปากตฺติเกวิปากตฺติก   
        [๒๔]    นวิปาก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นวิปาก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นวิปากธมฺมธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ    นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   วิปาโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ป ฺจ ฯ   
        [๒๕] เหตุยา ทฺวาวีส ฯ   
              นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๒๖]   นอุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นอนุปาทินฺนุปาทานิย   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
ป ฺจ   ฯ   นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นอุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ     นอนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   
นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      ตีณิ     ฯ     นอุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ    
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นอนุปาทินฺนุปาทานิย ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๗] เหตุยา อฏารส ฯ   
             นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๒๘]   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ   ฯ   นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกp   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๒๙] เหตุยา อฏารส ฯ   
                      นวิตกฺกตฺติเกวิตกฺกตฺติก   
        [๓๐]     นสวิตกฺกสวิจาร    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สวิตกฺกสวิจาโร   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อวิตกฺกวิจารมตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสวิตกกฺสวิจาร   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อวิตกฺกอวิจาโร    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
สตฺต    ฯ    นอวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สตฺต    นอวิตกฺกอวิจาร   ธมฺม    
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ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๓๑] เหตุยา เอกูนป ฺาส ฯ   
                        นปติตฺติเกปติตฺติก   
        [๓๒]   นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปติสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    จตฺตาริ   ฯ   นสุขสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สุขสหคโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    จตฺตาริ    ฯ   นอุเปกฺขาสหคต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อุเปกฺขาสหคโต    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นอุเปกฺขาสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ปติสหคโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: จตฺตาริ ฯ   
        [๓๓] เหตุยา อฏวีส ฯ   
                      นทสฺสนตฺติเกทสฺสนตฺติก   
        [๓๔]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นทสฺสเนนปหาตพฺพ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ    ฯ    นภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ        เหตุปจฺจยา:       นภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ    นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม ปฏิจฺจ    
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ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
ป ฺจ ฯ   
        [๓๕] เหตุยา อฏารส ฯ   
                    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก   
                     ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๓๖]  นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๗] เหตุยา ฉพฺพีส ฯ   
                   นอาจยคามิตฺติเกอาจยคามิตฺติก   
        [๓๘]   นอาจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อปจยคามี   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ อฏารส ฯ   
                      นเสกฺขตฺติเกเสกฺขตฺติก   
        [๓๙] นเสกฺข ธมฺม ปฏิจฺจ อเสกฺโข ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
อฏารส ฯ   
                      นปริตฺตตฺติเกปริตฺตตฺติก   
        [๔๐]  นปริตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ ปรตฺิโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
ทฺวาวีส ฯ   
                 นปริตฺตารมฺมณตฺติเกปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๔๑]   นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ปริตฺตารมฺมโณ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เตรส ฯ    
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                        นหีนตฺติเกหีนตฺติก   
        [๔๒]  นหีน  ธมฺม  ปฏิจฺจ มชฺฌโิม ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
อฏารส ฯ   
                     นมิจฺฉตฺตตฺติเกมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๔๓]    นมิจฺฉตฺตนิยต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   สมฺมตฺตนิยโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ อฏารส ฯ   
                  นมคฺคารมฺมณตฺติเกมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๔๔]    นมคฺคารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   มคฺคเหตุโก   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ทส ฯ   
                     นอุปฺปนฺนตฺติเกอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๔๕]   นอนุปฺปนฺโน   ธมฺโม   อุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   นอุปฺปาที   ธมโฺม   อุปฺปนฺนสฺส   ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   นอนุปฺปนฺโน   จ   นอุปฺปาที   จ   ธมมฺา   อุปฺปนนฺสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                       นอตีตตฺติเกอตีตตฺติก   
        [๔๗]   นอตีโต   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ธมมฺสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   นอนาคโต  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   นอตีโต   จ   นอนาคโต   จ   ธมฺมา   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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        [๔๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นอตีตารมฺมณตฺติเกอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๔๙]    นอตีตารมฺมณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อตีตารมฺมโณ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอตีตารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนาคตารมฺมโณ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นอตีตารมฺมณ      ธมฺม   
ปฏิจฺจ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นอนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อตีตารมฺมโณ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นอนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ๔   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เทฺว    ฯ   นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ      ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    อตีตารมฺมโณ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๕๐] เหตุยา ปนฺนรส ฯ   
                     นอชฺฌตฺตตฺติเกอชฺฌตฺตตฺติก   
        [๕๑]   นอชฺฌตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   พหิทฺธา   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นพหิทฺธา   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๕๒] เหตุยา เทฺว ฯ    
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                นอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๕๓]     นอชฌฺตฺตารมฺมณ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ    อชฺฌตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   นพหิทฺธารมฺมณ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
        [๕๔] เหตุยา ฉ ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติเกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๕]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      ธมฺม      ปฏจฺิจ      สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ     จ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ    อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
จ     อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     จ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     จ    ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    สตฺต    ฯ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ     อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    
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อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สตฺต    ฯ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๕๖] เหตุยา ป ฺจตฺตึส ฯ   
                    ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                   ปจฺจนียานุโลมติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                        _______________   
                     ปจฺจนียานุโลมทุกปฏาน   
                        นเหตุทุเกเหตุทุก   
        [๕๗]  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     เหตุ    จ    นเหตุ    จ    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นนเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ   จ  นเหตุ   
จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ ฺจ  นนเหตุ ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ     เหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ ฺจ   
นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   
นเหตุ ฺจ   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   จ   นเหตุ  จ  ธมฺมา    
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อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ   
              สหชาตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                      นสเหตุกทุเกสเหตุกทุก   
        [๕๙]   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อเหตุโก   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก   จ  อเหตุโก  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สเหตุโก   จ   อเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
นสเหตุก ฺจ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สเหตุโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นสเหตุก ฺจ    นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อเหตุโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นสเหตุก ฺจ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   สเหตุโก   จ   อเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ ฯ   
        [๖๐] เหตุยา นว ฯ   
                  นเหตุสมฺปยุตฺตทุเกเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๖๑]   นเหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๖๒] เหตุยา นว ฯ   
                   นเหตุสเหตุกทุเกเหตุสเหตุกทุก   
        [๖๓]   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุเจวสเหตุโกจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔] เหตุยา นว ฯ   
               นเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๖๕]       นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖] เหตุยา นว ฯ   
                  นเหตุนสเหตุกทุเกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๖๗]   นเหตุ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘] เหตุยา นว ฯ   
                     นสปฺปจฺจยทุเกสปฺปจฺจยทุก   
        [๖๙]   นอปฺปจฺจย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สปฺปจฺจโย  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐] เหตุยา เอก ฯ   
                       นสงฺขตทุเกสงฺขตทุก   
        [๗๑]   นอสงฺขต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สงฺขโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๗๒] เหตุยา เอก ฯ   
                     นสนิทสฺสนทุเกสนิทสฺสนทุก   
        [๗๓]   นสนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สนิทสฺสโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นสนิทสฺสน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสโน    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสนิทสฺสน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสโน   จ   
อนิทสฺสโน จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๕]      นสนิทสฺสโน     ธมฺโม     สนิทสฺสนสฺส     ธมฺมสสฺ   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗]  นสนิทสฺสโน  ธมฺโม  อนิทสฺสนสฺส  ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     ฯ     นอนิทสฺสโน     ธมฺโม    อนิทสฺสนสฺส    ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
                      นสปฺปฏิฆทุเกสปฺปฏิฆทุก   
        [๗๘]   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปฺปฏิโฆ   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปฺปฏิโฆ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปฺปฏิโฆ   จ  อปฺปฏิโฆ  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อปฺปฏิโฆ     ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นอปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    สปปฺฏิโฆ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นอปฺปฏิฆ    
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ธมฺม    ปฏิจฺจ    สปฺปฏิโฆ   จ   อปฺปฏิโฆ   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นสปฺปฏิฆ ฺจ   นอปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๗๙] เหตุยา นว ฯ   
                         นรูปทุเกรูปทุก   
        [๘๐]    นรูป    ธมฺม    ปฏิจฺจ    รปู    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑] เหตุยา นว ฯ   
                       นโลกิยทุเกโลกิยทกุ   
        [๘๒]    นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โลกิโย   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โลกุตฺตโร   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นโลกิย   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โลกิโย   จ   โลกุตฺตโร  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นโลกุตฺตร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โลกิโย   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นโลกิย ฺจ  นโลกุตฺตร ฺจ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ โลกโิย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                 นเกนจิวิ ฺเยฺยทุเกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๘๔]   นเกนจิวิ ฺเยฺย   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เกนจิวิ ฺเยฺโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕] เหตุยา นว ฯ    
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                       นอาสวทุเกอาสวทุก   
        [๘๖]    นอาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โนอาสโว   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นอาสว   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อาสโว   จ   โนอาสโว  จ   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นโนอาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ    โนอาสโว    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นโนอาสว   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  นโนอาสว   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อาสโว   จ   โนอาสโว   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นอาสว ฺจ   นโนอาสว ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๘๗] เหตุยา นว ฯ   
                       นสาสวทุเกสาสวทุก   
        [๘๘]    นสาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นสาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นสาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สาสโว   จ   อนาสโว   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอนาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สาสโว    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นสาสว ฺจ   
นอนาสว ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     สาสโว     ธมฺโม     อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๘๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ    
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                 นอาสวสมฺปยุตฺตทุเกอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๐]   นอาสวสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อาสวสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑] เหตุยา นว ฯ   
                   นอาสวสาสวทุเกอาสวสาสวทุก   
        [๙๒]  นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาสโวเจวสาสโวจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓] เหตุยา นว ฯ   
             นอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๙๔]      นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ      ธมฺม     ปฏจฺิจ   
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕] เหตุยา นว ฯ   
             อาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุเกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก   
        [๙๖]  อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว  ธมฺม ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโตสาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                      ฉโคจฺฉกทุเกฉโคจฺฉกทุก   
        [๙๘]     นส ฺโชน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ส ฺโชโน    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นคนฺถ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   คนฺโถ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นโอฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โอโฆ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา:    นโยค    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   โยโค   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นนีวรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นีวรโณ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นปรามาส   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ปรามาโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
                     นสารมฺมณทุเกสารมฺมณทุก   
        [๙๙]   นสารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สารมฺมโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นสารมฺมณ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    อนารมฺมโณ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นสารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สารมฺมโณ   จ   
อนารมฺมโณ    จ    ธมฺมา    อุปฺปชชฺนฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   
นอนารมฺมณ     ธมฺม     ปฏิจฺจ    อนารมฺมโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นสารมฺมณ ฺจ   นอนารมฺมณ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๐๐] เหตุยา นว ฯ   
                        นจิตฺตทุเกจิตฺตทุก   
        [๑๐๑]    นจิตฺต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   จิตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นจิตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โนจิตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นจิตฺต    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   จิตฺโต   จ   โนจิตฺโต   จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นโนจิตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
โนจิตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นจิตฺต ฺจ   
นโนจิตฺต ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     โนจิตฺโต     ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๐๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                      นเจตสิกทุเกเจตสิกทุก   
        [๑๐๓]   นเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เจตสิโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อเจตสิโก  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   นเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เจตสิโก  จ  อเจตสิโก  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔] เหตุยา นว ฯ   
                  นจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๐๕]   นจิตฺตสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นจิตฺตสมฺปยุตฺต      ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นจิตฺตสมฺปยุตฺต  ธมฺม   
ปฏิจฺจ   จิตฺตสมฺปยุตฺโต   จ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นจิตฺตวิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นจิตฺตวิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
จิตฺตสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นจิตฺตวิปฺปยุตฺต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    จิตฺตสมฺปยุตฺโต    จ    จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ เปฯ   
        [๑๐๖] เหตุยา นว ฯ    
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                    นจิตฺตสสฏทุเกจิตฺตสสฏทุก8   
        [๑๐๗]    นจิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   จิตฺตสสฏโ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นจิตฺตสสฏ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   จิตฺตวิสสฏโ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นจิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
จิตฺตสสฏโ จ จิตฺตวิสสฏโ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๘] เหตุยา นว ฯ   
                  นจิตฺตสมุฏานทุเกจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๑๐๙]   นจิตฺตสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นจิตฺตสมุฏาน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺตสมุฏาโน   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      นจิตฺตสมุฏาน     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   จิตฺตสมุฏาโน   จ   โนจิตฺตสมุฏาโน   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐] เหตุยา นว ฯ   
                     นจิตฺตสหภุทุเกจิตฺตสหภุทุก   
        [๑๑๑]   นจิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตสหภู  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    นจิตฺตสหภุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    โนจิตฺตสหภู    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นจิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   จิตฺตสหภู   จ   
โนจิตฺตสหภู จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒] เหตุยา นว ฯ    
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                 นจิตฺตานุปริวตฺติทุเกจิตฺตานุปริวตฺติทุก  
        [๑๑๓]   นจิตฺตานุปริวตฺตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  จิตฺตานุปริวตฺตี  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นจิตฺตานุปริวตฺตึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนจิตฺตานุปริวตฺตี   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     นจิตฺตานุปริวตฺตึ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   จิตฺตานุปริวตฺตี   จ   โนจิตฺตานุปริวตฺตี   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔] เหตุยา นว ฯ   
              นจิตฺตสสฏสมุฏานทุเกจิตฺตสสฏสมุฏานทุก   
        [๑๑๕]   นจิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏสมุฏาโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖] เหตุยา นว ฯ   
           นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุเกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก   
        [๑๑๗]  นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ ธมฺม ปฏจฺิจ จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๘] เหตุยา นว ฯ   
                   นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุเก   
                   จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก   
        [๑๑๙]      นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ      ธมฺม     ปฏจฺิจ   
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๐] เหตุยา นว ฯ    
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                     นอชฺฌตฺติกทุเกอชฺฌตฺติกทุก   
        [๑๒๑]   นอชฌฺตฺติก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺติโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นพาหิร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   พาหิโร   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๒๒] เหตุยา นว ฯ   
                      นอุปาทาทุเกอุปาทาทุก   
        [๑๒๓]   นอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทา   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๔] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                     นอุปาทินฺนทุเกอุปาทินฺนทุก   
        [๑๒๕]    นอุปาทินฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนุปาทินฺโน   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๖] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                นอุปาทานโคจฺฉกทุเกอุปาทานโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๗]   นอุปาทาน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทาโน  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                  นกิเลสโคจฺฉกทุเกกิเลสโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๘]   นกิเลส   ธมฺม   ปฏิจฺจ   กิเลโส   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ สงฺขิตฺต ฯ    
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               นทสฺสเนนปหาตพฺพทุเกทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๑๒๙]   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นทสฺสเนนปหาตพฺโพ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นนทสฺสเนนปหาตพฺพ     ธมฺม    ปฏจฺิจ   
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   จ   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพ ฺจ   
ธมฺม          ปฏิจฺจ          นทสฺสเนนปหาตพฺโพ          ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๓๐] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               นภาวนายปหาตพฺพทุเกภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๑๓๑]   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
           นทสสฺเนนปหาตพฺพเหตุกทุเกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๓๓] นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔] เหตุยา นว ฯ    
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           นภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุเกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๓๕] นภาวนายปหาตพฺพเหตุก ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๖] เหตุยา นว ฯ   
                      นสวิตกฺกทุเกสวิตกฺกทุก   
        [๑๓๗]   นสวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นสวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อวิตกฺโก   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นสวิตกฺก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สวิตกฺโก   จ  อวิตกฺโก  จ   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอวิตกกฺ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อวิตกฺโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอวิตกฺก   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สวิตกฺโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอวิตกฺก   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สวิตกฺโก   จ   อวิตกฺโก   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นสวิตกฺก ฺจ     นอวิตกฺก ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    สวิตกฺโก    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสวิตกฺก ฺจ   นอวิตกฺก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อวิตกฺโก      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นสวิตกฺก ฺจ   
นอวิตกฺก ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   สวิตกฺโก   จ   อวิตกฺโก   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๘] เหตุยา นว ฯ   
                      นสวิจารทุเกสวิจารทุก   
        [๑๓๙]   นสวิจาร   ธมฺม   ปฏจฺิจ   สวิจาโร  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๐] เหตุยา นว ฯ   
                      นสปฺปติกทเุกสปฺปติกทุก   
        [๑๔๑]   นสปฺปติก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปฺปติโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:๕   
        [๑๔๒] เหตุยา นว ฯ   
                     นปติสหคตทุเกปติสหคตทุก   
        [๑๔๓]    นปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    ปติสหคโต    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๔] เหตุยา นว ฯ   
                     นสุขสหคตทุเกสุขสหคตทุก   
        [๑๔๕]   นสุขสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สุขสหคโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๖] เหตุยา นว ฯ   
                 นอุเปกฺขาสหคตทุเกอุเปกฺขาสหคตทุก   
        [๑๔๗]   นอุเปกฺขาสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     นอุเปกฺขาสหคต     ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อุเปกฺขาสหคโต   จ   นอุเปกขฺาสหคโต  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นนอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นอุเปกฺขาสหคโต    
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ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นอุเปกฺขาสหคต ฺจ   
นนอุเปกฺขาสหคต ฺจ        ธมฺม        ปฏิจฺจ       อุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นอุเปกฺขาสหคต ฺจ  นนอุเปกฺขาสหคต ฺจ   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       นอุเปกฺขาสหคโต      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   นอุเปกฺขาสหคต ฺจ   นนอุเปกฺขาสหคต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อุเปกฺขาสหคโต    จ    นอุเปกฺขาสหคโต    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๔๘] เหตุยา นว ฯ   
                    นกามาวจรทุเกกามาวจรทุก   
        [๑๔๙]    นกามาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   กามาวจโร   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นกามาวจร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นกามาวจโร   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกามาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
กามาวจโร   จ  นกามาวจโร  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นนกามาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นกามาวจโร    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นกามาวจร ฺจ    นนกามาวจร ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๑๕๐] เหตุยา นว ฯ   
                     นรูปาวจรทุเกรูปาวจรทุก   
        [๑๕๑]    นรูปาวจร    ธมฺม    ปฏจฺิจ    รูปาวจโร    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๕๒] เหตุยา นว ฯ   
                    นอรูปาวจรทุเกอรูปาวจรทุก   
        [๑๕๓]    นอรูปาวจร    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นอรูปาวจโร   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๕๔] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                    นปริยาปนฺนทุเกปริยาปนฺนทุก   
        [๑๕๕]    นปริยาปนฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   ปรยิาปนฺโน   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นอปริยาปนฺน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
ปริยาปนฺโน   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นปรยิาปนฺน ฺจ   
นอปริยาปนฺน ฺจ       ธมมฺ      ปฏิจฺจ      ปรยิาปนฺโน      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๕๖] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                     นนิยฺยานิกทุเกนิยฺยานิกทุก   
        [๑๕๗]   นนิยฺยานิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิยฺยานิโก  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   นอนิยฺยานิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยฺยานิโก   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ตีณิ     ฯ    นนิยฺยานิก ฺจ   
นอนิยฺยานิก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิยฺยานิโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๕๘] เหตุยา ป ฺจ ฯ    
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                        นนิยตทุเกนิยตทุก   
        [๑๕๙]    นนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นอนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ   นนิยต ฺจ   นอนิยต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ อนิยโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๖๐] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                      นสอุตฺตรทุเกสอุตฺตรทุก   
        [๑๖๑]   นสอุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สอุตฺตโร  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     นสอุตฺตร     ธมฺม     ปฏิจฺจ    อนุตฺตโร    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นสอุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สอุตฺตโร   จ   
อนุตฺตโร   จ   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ  ฯ  นอนุตฺตร   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สอุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ   
นสอุตฺตร ฺจ     นอนุตฺตร ฺจ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    สอุตฺตโร    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๖๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                        นสรณทุเกสรณทุก   
        [๑๖๓]    นสรณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   นอรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นสรณ ฺจ   นอรณ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ    
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        [๑๖๔] เหตุยา ป ฺจ อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต ป ฺจ ฯ   
        [๑๖๕]    นสรณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
นเหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   สรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
นเหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๖๖] นเหตุยา เทฺว นอารมฺมเณ ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ   
             สหชาตวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๑๖๗]    นสรโณ    ธมฺโม   อรณสฺส   ธมฺมสสฺ   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย    ฯ    นอรโณ    ธมฺโม   อรณสสฺ   ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:     นอรโณ    ธมโฺม    สรณสฺส    ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นอรโณ    ธมโฺม   สรณสสฺ   จ   อรณสฺส   จ   ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๖๘]   นสรโณ   ธมฺโม   สรณสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:    นสรโณ    ธมโฺม    อรณสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ฯ   นอรโณ   ธมฺโม   อรณสสฺ   ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:        นอรโณ        ธมฺโม       สรณสฺส       ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๖๙] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ จตฺตาริ อวิคเต สตฺต ฯ   
        [๑๗๐]   นสรโณ   ธมฺโม   สรณสฺส   ธมฺมสสฺ  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย:   ...   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ...  ปุเรชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ    
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        [๑๗๑] นเหตุยา สตฺต นอารมฺมเณ สตฺต โนวิคเต จตฺตาริ ฯ   
            ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป   
         อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                   ปจฺจนียานุโลมทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________   
                    ปจฺจนียานุโลมทุกตฺติกปฏาน   
                 นเหตุทุกนกุสลตฺติเก เหตุทุกกุสลตฺติก   
        [๑๗๒]   นเหตุ   นกสุล   ธมฺม   ปจฺจยา  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   นกสุล   ธมฺม   ปจฺจยา   นเหตุ   
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นกุสล   ธมฺม   
ปจฺจยา   เหตุ   กุสโล   จ   นเหตุ   กุสโล   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๗๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๗๔]   นเหตุ   นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
        [๑๗๕]   นเหตุ   นอพฺยากต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  นเหตุ  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นนเหตุ  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ    อพฺยากโต    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   
นอพฺยากต ฺจ     นนเหตุ    นอพฺยากต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นสเหตุกทุกนกุสลตฺติเกสเหตุกทุกกุสลตฺติก   
        [๑๗๗]   นสเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   สเหตุโก  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๗๘] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๗๙]   นสเหตุก   นอกุสล   ธมมฺ  ปจฺจยา  สเหตุโก  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
        [๑๘๐]  นสเหตุก  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อเหตุโก  อพฺยากโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอเหตุก   นอพฺยากต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   อเหตุโก   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นสเหตุก    นอพฺยากต ฺจ    นอเหตุก    นอพฺยากต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อเหตุโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๘๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นเหตุสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติเก เหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก   
        [๑๘๒] นเหตุสมฺปยุตฺต นกุสล ธมฺม ปจฺจยา ฯเปฯ   
            นเหตุสเหตุกทุกนกุสลตฺติเก เหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติก   
        [๑๘๓]       นเหตุเจวนอเหตุโกจ       นกุสโล       ธมฺโม   
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ   กสุลสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
...    สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   อารมฺมณ   ...   
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ  กสุลสฺส  จ  สเหตุกสฺสเจวนจเหตุสฺส  กุสลสฺส  จ    
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ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ  ฯ  นอเหตุโกเจวนนเหตุจ   
นกุสโล     ธมฺโม     เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ     กุสลสฺส     ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน     ปจฺจโย:     ตีณิ     ฯ    นเหตุเจวนอเหตุโกจ   
นกุสโล     จ     นอเหตุโกเจวนนเหตุจ     นกุสโล    จ    ธมฺมา   
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ   กสุลสฺส   ธมมฺสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
ตีณิ ฯ สพฺพตฺถ นวป ฺหา ฯ   
        [๑๘๔] นเหตุเจวนอเหตุโกจ นอกุสโล ธมโฺม เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ   
อกุสลสฺส       ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ นวป ฺหา ฯ   
        [๑๘๕]      นเหตุเจวนอเหตุโกจ      นอพฺยากโต      ธมฺโม   
เหตุสฺสเจวสเหตุกสฺสจ     อพฺยากตสฺส     ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ ตีณิ ฯ นวป ฺหา ฯ   
                   นเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติเก   
                    เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก   
        [๑๘๖]      นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ      นกสุโล     ธมโฺม   
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ  กุสลสสฺ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
สงฺขิตฺต ฯ นวป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
        [๑๘๗]      นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ     นอกุสโล     ธมโฺม   
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ    อกุสลสฺส    ธมฺมสฺส    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ สงฺขิตฺต ฯ นวป ฺหา กาตพฺพา ฯ    
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        [๑๘๘]     นเหตุเจวนเหตุวิปฺปยุตฺโตจ     นอพฺยากโต    ธมฺโม   
เหตุสฺสเจวเหตุสมฺปยุตฺตสฺสจ    อพฺยากตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นวป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
           นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลตฺติเก นเหตุสเหตุกทุกกุสลตฺติก   
        [๑๘๙]  นเหตุ  นสเหตุก  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  นเหตุ สเหตุโก   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๐] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๙๑]   นเหตุ   นสเหตุก   นอกสุล   ธมฺม   ปจฺจยา   นเหตุ   
สเหตุโก อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๒] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๙๓]   นนเหตุ   นอเหตุก   นอพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  นเหตุ   
อเหตุโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๔] เหตุยา เอก ฯ   
              นสปฺปจฺจยทุกนกุสลตฺติเก สปฺปจฺจยทุกกุสลตฺติก   
        [๑๙๕]   นอปฺปจฺจย   นกุสล   ธมมฺ  ปจฺจยา  สปฺปจฺจโย  กสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๖] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๙๗]   นอปฺปจฺจย  นอกุสล  ธมมฺ  ปจฺจยา  สปฺปจฺจโย  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๙๘] เหตุยา เอก ฯ    
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        [๑๙๙]    นอปฺปจฺจย    นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สปฺปจฺจโย   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๐] เหตุยา เอก ฯ   
                นสงฺขตทุกนกุสลตฺติเก สงฺขตทุกกุสลตฺติก   
        [๒๐๑] นอสงฺขต ฯเปฯ   
              นสนิทสฺสนทุกนกุสลตฺติเก สนิทสฺสนทุกกุสลตฺติก\   
        [๒๐๒]   นสนิทสฺสน   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  อนิทสฺสโน  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๓] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๐๔]    นสนิทสฺสน    นอกุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   อนิทสฺสโน   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๐๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๐๖]    นสนิทสฺสน    นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนทิสฺสโน   
อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ...  อนิทสฺสโน  อพฺยากโต   
ธมฺโม ... ฯ ตีณิ ฯ   
               นสปฺปฏิฆทุกนกุสลตฺติเก สปฺปฏิฆทุกกสุลตฺติก   
        [๒๐๗] นสปฺปฏิฆ นกุสล ธมฺม ปจฺจยา อปฺปฏิโฆ กุสโล ฯเปฯ   
                  นรูปทุกนกุสลตฺติเก รูปทกุกุสลตฺติก   
        [๒๐๘]   นอรูป   นกสุล   ธมฺม  ปจฺจยา  อรูป  อกุสโล  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๒๐๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๑๐]   นอรูป   นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อรูป  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๑] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๑๒]   นรูป  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  รูป  อพฺยากโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๓] เหตุยา เอก ฯ   
                นโลกิยทุกนกุสลตฺติเก โลกิยทุกกุสลตฺติก   
        [๒๑๔]  นโลกุตฺตร  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  โลกิโย  กุสโล ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ... โลกุตฺตโร กสุโล ธมโฺม ... ฯ เทฺว ฯ   
        [๒๑๕]   นโลกุตฺตร   นอกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  โลกโิย  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๖] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๑๗]   นโลกิย   นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โลกโิย  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นโลกุตฺตร   นอพฺยากต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ โลกโิย อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๑๘] เหตุยา เทฺว ฯ   
                    นเกนจิวิ ฺเยฺยทุกนกุสลตฺติเก   
                     เกนจิวิ ฺเยฺยทุกกุสลตฺติก   
        [๒๑๙]   นเกนจิวิ ฺเยฺย  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  เกนจิวิ ฺเยฺโย    
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กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ  นเกนจินวิ ฺเยฺย   
นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   เกนจินวิ ฺเยฺโย   กุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นเกนจิวิ ฺเยฺย   นกุสล ฺจ  นเกนจินวิ ฺเยฺย   
นกุสล ฺจ       ธมฺม       ปจฺจยา      เกนจิวิ ฺเยฺโย      กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ สพฺพตฺถ นว ฯ   
        [๒๒๐]  นเกนจิวิ ฺเยฺย  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  เกนจิวิ ฺเยฺโย   
อกุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเกนจินวิ ฺเยฺย   
นอกุสล       ธมฺม      ปจฺจยา      เกนจินวิ ฺเยฺโย      อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๒๑] เหตุยา นว ฯ   
        [๒๒๒]  นเกนจิวิ ฺเยฺย  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ เกนจิวิ ฺเยฺโย   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๒๓] เหตุยา นว ฯ   
                นอาสวทุกนกุสลตฺติเก อาสวทุกกุสลตฺติก   
        [๒๒๔]   นอาสว   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   โนอาสโว  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๒๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๒๖]   นอาสว   นอกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อาสโว  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๒๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๒๒๘]  นอาสว  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  อพฺยากโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นโนอาสว   นอพฺยากต   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   โนอาสโว   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
ทุกมูลก เอก ฯ ตีณิ ฯเปฯ   
                นสาสวทุกนกุสลตฺติเก สาสวทุกกุสลตฺติก   
        [๒๒๙]   นอนาสว   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อนาสโว  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๐] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๒๓๑]   นอนาสว   นอกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา  อาสโว  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
        [๒๓๒] เหตุยา เอก ฯ   
                    นอาสวสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติเก   
                     อาสวสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก   
        [๒๓๓]   นอาสวสมฺปยุตฺต  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อาสววิปฺปยุตฺโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๔] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๓๕]  นอาสวสมฺปยุตฺต  นอกสุล  ธมฺม  ปจฺจยา  อาสวสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๒๓๗]     นอาสวสมฺปยุตฺต     นอพฺยากต     ธมฺม     ปฏิจฺจ    
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อาสววิปฺปยุตฺโต อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๓๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นอาสวสาสวทุกนกุสลตฺติเก อาสวสาสวทุกกุสลตฺติก   
        [๒๓๙]    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    นกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
สาสโวเจวโนจอาสโว กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔๐] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๔๑]    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    นอกุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   
อาสโวเจวสาสโวจ อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๒๔๓]    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สาสโวเจวโนจอาสโว อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 อาสว ฺเจวอาสวสมฺปยุตฺตทุก นตฺถิ ฯ   
                  อาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุกนกุสลตฺติเก   
                   อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกกุสลตฺติก   
        [๒๔๕] อาสววิปฺปยุตฺต นอนาสว นกุสล ธมฺม ปจฺจยา อาสววิปฺปยุตฺโต   
อนาสโว    กสุโล   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   อาสววิปฺปยุตฺต   
นอนาสว     นกุสล    ธมมฺ    ปจฺจยา    อาสววิปฺปยุตฺโต    สาสโว   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔๖] เหตุยา เทฺว ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 394 

        [๒๔๗]    อาสววิปฺปยุตฺต   นอนาสว   นอกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   
อาสววิปฺปยุตฺโต สาสโว อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๔๘] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๔๙]    อาสววิปฺปยุตฺต   นสาสว   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต  สาสโว  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺต   นอนาสว   อพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาสววิปฺปยุตฺโต   
สาสโว อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๕๐] เหตุยา เทฺว ฯ   
                    ส ฺโชนโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก   
                     ส ฺโชนโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๕๑]    นส ฺโชน    นอกุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   ส ฺโชโน   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๕๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             คนฺถโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก คนฺถโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๕๓]   นคนฺถ  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  คนฺโถ  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๕๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             โอฆโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก โอฆโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๕๕]   นโอฆ  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  โอโฆ  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ    
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             โยคโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก โยคโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๕๖]   นโยค  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  โยโค  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๕๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นีวรณโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก นีวรณโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๕๘]   นนีวรณ   นอกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   นีวรโณ  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                    ปรามาสโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก   
                     ปรามาสโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๕๙]   นปรามาส  นอกุสล  ธมมฺ  ปจฺจยา  ปรามาโส  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นสารมฺมณทุกนกุสลตฺติเก สารมฺมณทุกกุสลตฺติก   
        [๒๖๑]   นสารมฺมณ   นกุสล   ธมมฺ  ปจฺจยา  สารมฺมโณ  กสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๒] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๖๓]    นสารมฺมณ    นอกุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   สารมฺมโณ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๔] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๖๕]   นอนารมฺมณ   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนารมฺมโณ    
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อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๖] เหตุยา เอก ฯ   
                 นจิตฺตทุกนกุสลตฺติเก จิตฺตทุกกุสลตฺติก   
        [๒๖๗]   นจิตฺต   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  จิตฺโต  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๖๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        นอกุสเล ตีณิ ฯ นอพฺยากเต ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
               นเจตสิกทุกนกุสลตฺติเก เจตสิกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๖๙]   นเจตสิก   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   เจตสิโก  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นจิตฺตสมฺปยุตฺตทุกนกุสลตฺติเก จิตฺตสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติก   
        [๒๗๑]   นจิตฺตสมฺปยุตฺต   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             นจิตฺตสสฏทุกนกุสลตฺติเก จิตฺตสสฏทุกกุสลตฺติก   
        [๒๗๓]    นจิตฺตสสฏ    นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   จิตฺตสสฏโ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๔] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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           นจิตฺตสมุฏานทุกนกุสลตฺติเก จิตฺตสมุฏานทุกกุสลตฺติก   
        [๒๗๕]   นจิตฺตสมุฏาน   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาโน   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นจิตฺตสหภุทุกนกุสลตฺติเก จิตฺตสหภุทุกกุสลตฺติก   
        [๒๗๗]   นจิตฺตสหภุ   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา  จิตฺตสหภู  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๗๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        นจิตฺตานุปริวตฺติทุก นกุสลตฺติเก จิตฺตานุปริวตฺติทุก กุสลตฺติก   
        [๒๗๙]   นจิตฺตานุปริวตฺตึ   นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  จิตฺตานุปริวตฺตี   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                   นจิตฺตสสฏสมุฏานทุกนกุสลตฺติเก   
                    จิตฺตสสฏสมุฏานทุกกุสลตฺติก   
        [๒๘๐]     นจิตฺตสสฏสมุฏาน     นกุสล     ธมฺม    ปจฺจยา   
จิตฺตสสฏสมุฏาโน กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๘๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกนกุสลตฺติเก   
                  จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกกุสลตฺติก   
        [๒๘๒]    นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    นกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๒๘๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกนกุสลตฺติเก   
                จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกกุสลตฺติก   
        [๒๘๔]   นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี       กสุโล       ธมโฺม       อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๘๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นอชฺฌตฺติกทุกนกุสลตฺติเก อชฺฌตฺติกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๘๖]   นอชฺฌตฺติก   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  อชฌฺตฺติโก  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๘๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นอุปาทาทุกนกุสลตฺติเก อุปาทาทุกกุสลตฺติก   
        [๒๘๘]   นโนอุปาทา   นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  โนอุปาทา  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เอก ฯ   
              นอุปาทินฺนทุกนกุสลตฺติเก อุปาทินฺนทุกกุสลตฺติก   
        [๒๘๙]    นอนุปาทินฺน    นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อนุปาทินฺโน   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เอก ฯ   
                    อุปาทานโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก   
                     อุปาทานโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๙๐]   นอุปาทาน  นอกุสล  ธมมฺ  ปจฺจยา  อุปาทาโน  อกุสโล    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๙๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            กิเลสโคจฺฉกทุกนกุสลตฺติเก กิเลสโคจฺฉกทุกกุสลตฺติก   
        [๒๙๒]   โนกิเลส   นอกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา  กิเลโส  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๙๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นทสฺสเนนปหาตพฺพทุกนกุสลตฺติเก   
                    ทสสฺเนนปหาตพฺพทุกกุสลตฺติก   
        [๒๙๔]  นทสฺสเนนปหาตพฺพ นกุสล ธมฺม ปจฺจยา นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๙๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๒๙๖]  นทสฺสเนนปหาตพฺพ นอกุสล ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
อกุสโล     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   
นอกุสล      ธมมฺ      ปจฺจยา      นทสฺสเนนปหาตพฺโพ     อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๒๙๗] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๒๙๘]     นทสฺสเนนปหาตพฺพ     นอพฺยากต    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   อพฺยากโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นนทสฺสเนนปหาตพฺพ    นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๒๙๙] เหตุยา เทฺว ฯ   
                   นภาวนายปหาตพฺพทุกนกุสลตฺติเก   
                    ภาวนายปหาตพฺพทุกกุสลตฺติก   
        [๓๐๐]    นภาวนาย    ปหาตพฺพ    นกุสล    ธมมฺ    ปจฺจยา   
นภาวนาย ปหาตพฺโพ กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๐๑] เหตุยา เอก ฯ   
                 นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกนกุสลตฺติเก   
                  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติก   
        [๓๐๒]    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    นกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก กุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๐๓] เหตุยา เอก ฯ   
                 นภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกนกุสลตฺติเก   
                  ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก กุสลตฺติก   
        [๓๐๔]    นภาวนาย   ปหาตพฺพเหตุก   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   
นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก กุสโล ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา:   
        [๓๐๕] เหตุยา เอก ฯ   
               นสวิตกฺกทุกนกุสลตฺติเก สวิตกฺกทุกกุสลตฺติก   
        [๓๐๖]   นสวิตกฺก   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   สวิตกฺโก  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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               นสวิจารทุกนกุสลตฺติเก สวิจารทุกกุสลตฺติก   
        [๓๐๘]   นสวิจาร   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   สวิจาโร  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นสปฺปติกทุกนกุสลตฺติเก สปฺปติกทุกกุสลตฺติก   
        [๓๑๐]   นสปฺปติก   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   สปฺปติโก  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๑๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นปติสหคตทุกนกุสลตฺติเก ปติสหคตทุกกุสลตฺติก   
        [๓๑๒]   นปติสหคต   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  ปติสหคโต  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นสขุสหคตทุกนกุสลตฺติเก สุขสหคตทุกกุสลตฺติก   
        [๓๑๔]   นสุขสหคต   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  สุขสหคโต  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นอุเปกฺขาสหคตทุกนกุสลตฺติเก   
                     อุเปกฺขาสหคตทุกกุสลตฺติก   
        [๓๑๖]   นอุเปกฺขาสหคต  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อุเปกฺขาสหคโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๓๑๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             นกามาวจรทุกนกุสลตฺติเก กามาวจรทุกกุสลตฺติก   
        [๓๑๘]   นนกามาวจร   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   นกามาวจโร   
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นนกามาวจร   นกสุล   
ธมฺม ปจฺจยา กามาวจโร กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๑๙] เหตุยา เทฺว ฯ   
              นรปูาวจรทุกนกุสลตฺติเก รปูาวจรทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๐]  นรูปาวจร  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา รูปาวจโร กุสโล ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ... นรูปาวจโร กุสโล ธมฺโม ... ฯ เทฺว ฯ   
             นอรปูาวจรทุกนกุสลตฺติเก อรูปาวจรทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๑]   นอรูปาวจร  นกุสล  ธมมฺ  ปจฺจยา  อรูปาวจโร  กสุโล   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ...  นอรูปาวจโร กสุโล ธมโฺม ... ฯ   
เทฺว ฯ   
             นปรยิาปนฺนทุกนกุสลตฺติเก ปริยาปนฺนทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๒]   นอปริยาปนฺน   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อปริยาปนฺโน   
กุสโล   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ...   ปรยิาปนฺโน  กสุโล   
ธมฺโม ... ฯ เทฺว ฯ   
              นนยิฺยานิกทุกนกุสลตฺติเก นิยฺยานิกทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๓]  นนิยฺยานิก  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา นิยฺยานิโก กุสโล ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ... อนิยฺยานิโก กุสโล ธมฺโม ... ฯ เทฺว ฯ    
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                 นนิยตทุกนกุสลตฺติเก นิยตทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๔]   นนิยต   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  นิยโต  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ... อนิยโต กุสโล ธมฺโม ... ฯ เทฺว ฯ   
               นสอุตฺตรทุกนกุสลตฺติเก สอุตฺตรทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๕]  นอนุตฺตร  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อนุตฺตโร  กุสโล ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ... สอุตฺตโร กุสโล ธมโฺม ... ฯ เทฺว ฯ   
                 นสรณทุกนกสุลตฺติเก สรณทุกกุสลตฺติก   
        [๓๒๖]   นสรณ   นกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  อรโณ  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๒๗] เหตุยา เอก ฯ   
        [๓๒๘]    นสรณ   นอกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   สรโณ   อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๒๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๓๓๐]   นสรณ   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อรโณ  อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๓๑] เหตุยา เทฺว ฯ   
                          _____________   
               นเหตุทุกนเวทนาตฺติเก เหตุทุกเวทนาตฺติก   
        [๓๓๒]   นเหตุ   นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ    
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นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  นเหตุ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นเหตุ   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       เหตุ       สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต      จ   
นเหตุ สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนติฺ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๓๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นเหตุ นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตมูล ตีณิเยว ฯ   
        [๓๓๔]   นเหตุ   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
เหตุ อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนวิปากตฺติเก เหตุทุกวิปากตฺติก   
        [๓๓๖]   นเหตุ   นวิปาก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  วิปาโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๓๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๓๘]   นเหตุ  นวิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  วิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๔๐]    นเหตุ    นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    ปฏิจฺจ   เหตุ   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๑] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                   นเหตุทุกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                    เหตุทุกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๓๔๒]     นเหตุ     นอุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม    เหตุสสฺ   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส      ธมฺมสฺส      อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:   
...  นเหตุสฺส  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย:   
...   เหตุสฺส   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  นเหตุสฺส  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  จ   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ฯ  นนเหตุ  นอุปาทินฺนุปาทานิโย   
ธมฺโม         นเหตุสฺส         อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส        ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ตีณิ   ฯ  นเหตุ  นอุปาทินฺนุปาทานิโย  จ   
นนเหตุ   นอุปาทินฺนุปาทานิโย   จ  ธมมฺา  เหตุสฺส  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ตีณิ ฯ นวป ฺหา ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
        [๓๔๓]    นเหตุ   นอนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมมฺ   ปจฺจยา   เหตุ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๔๕]   นเหตุ   นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม   ปจฺจยา  เหตุ   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นเหตุทุกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                    เหตุทุกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๓๔๗]    นเหตุ   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปจฺจยา   เหตุ    
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สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๔๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๔๙]   นเหตุ   นสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปจฺจยา   เหตุ   
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นเหตุทุกนวิตกฺกตฺติเก เหตุทุกเวทนายตฺติก   
        [๓๕๑]  นเหตุ  นสวิตกฺกสวิจาร  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ สวิตกฺกสวิจาโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๕๓]    นเหตุ    นอวิตกฺกวิจารมตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๕๕]  นเหตุ  นอวิตกฺกอวิจาร  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ อวิตกฺกอวิจาโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นเหตุทุกนปติตฺติเก เหตุทุกปติตฺติก   
        [๓๕๗]   นเหตุ   นปติสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  ปติสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๕๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๕๙]   นเหตุ   นสขุสหคต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  สุขสหคโต    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๖๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๖๑]  นเหตุ  นอุเปกฺขาสหคต  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ อุเปกฺขาสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๖๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนทสฺสนตฺติเก เหตุทุกทสฺสนตฺติก   
        [๓๖๓]    นเหตุ    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   เหตุ   
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๖๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๖๕]    นเหตุ    นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   เหตุ   
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๖๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๖๗]   นเหตุ   นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
นนเหตุ นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นเหตุ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ ทุกมูล เอก ฯ สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ   
                 นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก   
                  เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๓๖๘]   นนเหตุ   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตกุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ    
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ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๖๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๓๗๐]   นนเหตุ   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๗๑] เหตุยา เอก ฯ   
        [๓๗๒]    นเหตุ    นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นเหตุ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นนเหตุ นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   
ธมฺม      ปฏจฺิจ      นเหตุ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
             นเหตุทุกนอาจยคามิตฺติเก เหตุทุกอาจยคามิตฺติก   
        [๓๗๓]   นเหตุ   นอาจยคามึ   ธมมฺ  ปจฺจยา  เหตุ  อาจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๗๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๗๕]   นเหตุ   นอปจยคามึ   ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  อปจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๗๗]   นเหตุ   นเนวาจยคามินาปจยคามึ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
เนวาจยคามินาปจยคามี   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นนเหตุ   
นเนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ  เนวาจยคามินาปจยคามี    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนเสกฺขตฺติเก เหตุทุกเสกฺขตฺติก   
        [๓๗๘]   นเหตุ   นเสกฺข  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  เสกฺโข  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๗๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๘๐]  นเหตุ  นอเสกฺข  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  อเสกฺโข  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๘๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๘๒]   นเหตุ   นเนวเสกฺขานาเสกฺข   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   
นเนวเสกฺขานาเสกฺข    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ   เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนปริตฺตตฺติเก เหตุทุกปริตฺตตฺติก   
        [๓๘๓]   นเหตุ   นปริตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  ปริตฺโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   นปริตฺต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
        [๓๘๔]  นเหตุ  นมหคฺคต  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  มหคฺคโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๘๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๘๖]   นเหตุ   นอปฺปมาณ   ธมฺม   ปจฺจยา  เหตุ  อปฺปมาโณ    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๘๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นเหตุทุกนปริตฺตารมฺมณตฺติเก เหตุทุกปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๓๘๘]  นเหตุ  นปรตฺิตารมฺมณ  ธมฺม  ปจฺจยา เหตุ ปริตฺตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๘๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๙๐]  นเหตุ  นมหคฺคตารมฺมณ ธมฺม ปจฺจยา เหตุ มหคฺคตารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๙๒]    นเหตุ    นอปฺปมาณารมฺมณ    ธมฺม   ปจฺจยา   เหตุ   
อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นเหตุทุกนหีนตฺติเก เหตุทุกหีนตฺติก   
        [๓๙๔]   นเหตุ   นหนี   ธมฺม   ปจฺจยา   เหตุ   หีโน  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๓๙๖]   นเหตุ   นมชฺฌิม  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  มชฺฌิโม  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   นมชฺฌิม  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
มชฺฌิโม ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
        [๓๙๗]   นเหตุ   นปณีต   ธมฺม   ปจฺจยา  เหตุ  ปณีโต  ธมโฺม    
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อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๓๙๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นเหตุทุกนมิจฺฉตฺตตฺติเก เหตุทุกมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๓๙๙]  นเหตุ  นมิจฺฉตฺตนิยต  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  มิจฺฉตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๐๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๐๑]  นเหตุ  นสมฺมตฺตนิยต  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  สมฺมตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๐๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๐๓]   นเหตุ   นอนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อนิยโต  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   นอนิยต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
            นเหตุทุกนมคฺคารมฺมณตฺติเก เหตุทุกมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๔๐๔]     นเหตุ    นมคฺคารมฺมณ    ธมฺม    ปจฺจยา    เหตุ   
มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๐๖]   นเหตุ   นมคฺคเหตุก  ธมมฺ  ปจฺจยา  เหตุ  มคฺคเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๐๘]   นเหตุ   นมคฺคาธิปตึ   ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  มคฺคาธิปติ    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นเหตุทุกนอุปฺปนฺนตฺติเก เหตุทุกอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๔๑๐]   นเหตุ   นอุปฺปนฺโน  ธมโฺม  เหตุสฺส  อุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺส   
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๑๑] อารมฺมเณ นว ฯ   
                 นเหตุทุกนอตีตตฺติเก เหตุทุกอตีตตฺติก   
        [๔๑๒]   นเหตุ   นปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม  เหตุสสฺ  ปจฺ  จุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๔๑๓] อารมฺมเณ นว ฯ   
            นเหตุทุกนอตีตารมฺมณตฺติเก เหตุทุกอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๔๑๔]     นเหตุ     นอตีตารมฺมณ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ   
อตีตารมฺมโณ ธมโฺม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๑๖]    นเหตุ    นอนาคตารมฺมณ    ธมฺม    ปจฺจยา    เหตุ   
อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๑๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๑๘]    นเหตุ    นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   เหตุ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๑๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                       อชฺฌตฺติโก นลพฺภติ ฯ   
                    นเหตุทุกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก   
                     เหตุทุกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๔๒๐]    นเหตุ    นอชฺฌตฺตารมฺมณ    ธมฺม    ปจฺจยา   เหตุ   
อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๒๒]    นเหตุ    นพหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม    ปจฺจยา    เหตุ   
พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ นตฺถิ ฯ   
              นเหตุทุกนสนิทสฺสนตฺติเก เหตุทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๒๔]    นเหตุ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นนเหตุ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   คณิตเกน   ตีณิ   ป ฺหา   ฯ   
นเหตุ นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูเลป ตีณิเยว ฯ   
        [๔๒๕]    นเหตุ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๖] เหตุยา เอก ฯ   
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            นสเหตุกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สเหตุกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๒๗]   นสเหตุก   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อเหตุโก   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นอเหตุก   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อเหตุโก  สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ     คณิตเกน   
ตีณิ ป ฺหา ฯ นสเหตุกนอนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูเลป ตีณิเยว ฯ   
        [๔๒๘]   นสเหตุก   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อเหตุโก   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๒๙] เหตุยา เอก ฯ   
             นเหตุสมฺปยุตฺต นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ สเหตุกทุกสทิส   
                          ตีณิ ป ฺหา ฯ   
             เหตุเจวสเหตุกทุกเหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺตทุกมตฺต ฺหิ   
                        ปเ ฺห โนลพฺภติ ฯ   
                   นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    นเหตุสเหตุกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๓๐]    นเหตุ   นสเหตุก   นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ   อเหตุโก   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก  ฯ  นเหตุ  นอเหตุก  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ธมมฺ ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
คณิตเกน ตีณิ ฯ    
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        [๔๓๑]  นเหตุ  นสเหตุก  นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ  ธมฺม  ปฏจฺิจ ... ฯ   
ตีณิเยว ฯ   
        [๔๓๒]    นเหตุ   นสเหตุก   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ อเหตุโก อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๓] เหตุยา เอก ฯ   
           นสปปฺจฺจยทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สปปฺจฺจยทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๓๔]     นอปฺปจฺจย     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สปฺปจฺจโย สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๔๓๖]     นอปฺปจฺจย     นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สปฺปจฺจโย อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๗] เหตุยา เอก ฯ   
              นอปฺปจฺจยนอนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูเลป เอกเมว ฯ   
                     นสงฺขต นสปฺปจฺจยสทิส ฯ   
           นสนทิสฺสนทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สนิทสฺสนทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๓๘]     นสนิทสสฺน     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสโน สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๓๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๔๔๐]     นสนิทสฺสน     นอนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสโน อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๔๔๑] เหตุยา เอก ฯ   
        [๔๔๒]     นสนิทสสฺน     นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสโน อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๓] เหตุยา เอก ฯ   
            นสปปฺฏิฆทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สปฺปฏิฆทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๔๔]   นสปฺปฏิฆ   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สปฺปฏิโฆ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นอปฺปฏิฆ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นอปฺปฏิโฆ  สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ     นสปฺปฏิฆ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ      นอปฺปฏฆิ      นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ ฺจ      ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   สปปฺฏิโฆ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
เอก ฯ สพฺพตฺถ ตีณิ ฯ   
        [๔๔๕]   นสปฺปฏิฆ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สปฺปฏิโฆ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๖] เหตุยา เอก ฯ   
        [๔๔๗]   นอปฺปฏิฆ   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อปฺปฏโิฆ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๔๘] เหตุยา เอก ฯ   
               นรปูทุกนสนิทสฺสนตฺติเก รูปทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๔๙]  นรูป  นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมฺม ปฏิจฺจ รูป สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๕๑]  นรูป  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมฺม ปฏิจฺจ รูป อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๔๕๓]  นอรูป  นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ธมฺม ปฏิจฺจ รูป อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๔] เหตุยา เอก ฯ   
             นโลกิยทุกนสนิทสฺสนตฺติเก โลกิยทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๕๕]    นโลกิย   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โลกิโย   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นนโลกุตฺตร   นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โลกิโย  สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ     คณิตเกน   
คเณตพฺพา ตีณิ ป ฺหา ฯ   
        [๔๕๖]    นโลกิย   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โลกิโย   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ... ฯ ตีณิเยว ป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
        [๔๕๗]   นโลกุตฺตร   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  โลกโิย   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๕๘] เหตุยา เอก ฯ    
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                   นเกนจิวิ ฺเยฺยทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                   เกนจิวิ ฺเยฺยทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๕๙]    นเกนจิวิ ฺเยฺย    นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
เกนจิวิ ฺเยฺโย    สนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
...     เกนจินวิ ฺเยฺโย     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:  ...  เกนจิวิ ฺเยฺโย สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ จ เกนจินวิ ฺเยฺโย   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      จ      ธมฺมา     อุปฺปชชฺนฺติ     เหตุปจฺจยา:   
ตีณิ   ฯ   นเกนจินวิ ฺเยฺย   นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   ...   
ตีณิเยว   ฯ   นเกนจิวิ ฺเยฺย   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ ฺจ   นเกนจินวิ ฺเยฺย   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     ...     ตีณิเยว     ฯ   
สพฺพตฺถ    นว   ฯ   นเกนจิวิ ฺเยฺย   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   ปุริมสทิส   
นวป ฺห    ๑    กาตพฺพา   ฯ   นเกนจิวิ ฺเยฺยนอนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลสฺส   
นวป ฺหเมว ๒ ฯ   
             โนอาสวทุกนสนิทสฺสนตฺติเก อาสวทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๖๐]   โนอาสว   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นโนอาสว  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
        [๔๖๑]   โนอาสว   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  ...  ฯ   
ปุริมนเยน ตีณิ ป ฺหา ฯ   
#๑ ม. นว ป ฺหา ฯ ๒ ม. นว ป ฺหาเยว ฯ    
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        [๔๖๒]   โนอาสว   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๖๓] เหตุยา เอก ฯ   
             นสาสวทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สาสวทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๖๔]    นสาสว   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สาสโว   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นอนาสว   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  สาสโว  สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ     คณิตเกน   
ตีณิ ฯ นสาสว นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูลสฺส ปุริมนเยน ตีณิ ป ฺหา ฯ   
        [๔๖๕]   นอนาสว   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สาสโว   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๖๖] เหตุยา เอก ฯ   
                   นอาสวสมฺปยุตฺตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    อาสวสมฺปยุตฺตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๖๗]    นอาสวสมฺปยุตฺต    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต    สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก  ฯ  นอาสววิปฺปยุตฺต  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ ปฏิจฺจ อาสววิปฺปยุตฺโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ        ธมฺโม        อุปฺปชฺชติ        เหตุปจฺจยา:   
เอก   ฯ   คณิตเกน   ตีณิ   ฯ  นอาสวสมฺปยุตฺต  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูเล   
ตีณิเยว ฯ    
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        [๔๖๘]    นอาสวสมฺปยุตฺต    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อาสววิปฺปยุตฺโต        อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       ธมโฺม       อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๖๙] เหตุยา เอก ฯ   
                    นอาสวสาสวทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     อาสวสาสวทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๗๐]     นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    สาสโวเจวโนจอาสโว   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     ฯ     นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    สาสโวเจวโนจอาสโว    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  คณิตเกน  ตีณิ  ฯ  นอาสว ฺเจวนอนาสว-   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆมูเลป ปุริมนเยน ตีณิเยว ฯ   
        [๔๗๑]     นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    สาสโวเจวโนจอาสโว   อนิทสสฺนอปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๒] เหตุยา เอก ฯ   
         นอาสว ฺเจวนอาสวสมฺปยุตฺตทุกมตฺต ฺหิ ปเ ฺห นลพฺภติ ๑ ฯ   
                อาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                  อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๗๓]   อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว  นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
#๑. ม. อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก ป ฺหา นลพฺภติ ฯ    
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อาสววิปฺปยุตฺโต     สาสโว    สนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   อาสววิปฺปยุตฺต   นอนาสว  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   อาสววิปฺปยุตฺโต   สาสโว   สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ    คณิตเกน    ตีณิ    ฯ   
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวอนิทสฺสนอปฺปฏิฆมูเลป ปุรมินเยเนว ตีณิ ป ฺหา ฯ   
        [๔๗๔]    อาสววิปฺปยุตฺต    นอนาสว   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     อาสววิปฺปยุตฺโต     สาสโว     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๕] เหตุยา เอก ฯ   
                 โนส ฺโชนโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                   ส ฺโชนโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๗๖]     โนส ฺโชน     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
โนส ฺโชโน   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ   
ตีณิ ป ฺหา ฯ   
                   โนคนฺถโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     คนฺถโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๗๗]   โนคนฺถ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   โนคนฺโถ   
สนิทสฺสนสปปฺฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๗๘] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                   โนโอฆโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     โอฆโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๗๙]   โนโอฆ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โนโอโฆ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา:  ฯ   
        [๔๘๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   โนโยคโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     โยคโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๘๑]   โนโยค   นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โนโยโค   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  โนนีวรณโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    นีวรณโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๘๓]   โนนีวรณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนนีวรโณ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 โนปรามาสโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                   ปรามาสโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๘๕]     โนปรามาส     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
โนปรามาโส สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๖] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                     นสารมฺมณทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                      สารมฺมณทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๘๗]     นสารมฺมณ     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนารมฺมโณ  สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ   
นอนารมฺมณ     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนารมฺมโณ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
คณิตเกน ตีณิ ฯ อนิทสสฺนสปฺปฏิเฆ ตีณิเยว ฯ   
        [๔๘๘]     นสารมฺมณ     นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนารมฺมโณ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๘๙] เหตุยา เอก ฯ   
              โนจิตฺตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก จิตฺตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๙๐]   โนจิตฺต   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   โนจิตฺโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นโนจิตฺต   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  โนจิตฺโต  สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
            นเจตสิกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก เจตสิกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๙๑]   นเจตสิก   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เจตสิโก   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๒] เหตุยา ตีณิ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 424 

                   นจิตฺตสมฺปยุตฺตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    จิตฺตสมฺปยุตฺตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๙๓]  นจิตฺตสมฺปยุตฺต นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นจิตฺตสสฏทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     จิตฺตสสฏทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๙๕]  นจิตฺตสสฏ  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  จิตฺตสสฏโ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  โนจิตฺตสมุฏานทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    จิตฺตสมุฏานทกุสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๙๗] โนจิตฺตสมุฏาน นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ ธมฺม ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาโน   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ฯ   
จิตฺตสมุฏานรูเปเนว ตีณิ ฯ   
                    โนจิตฺตสหภุทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                      จิตฺตสหภุทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๔๙๘]     โนจิตฺตสหภุ     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
โนจิตฺตสหภู สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๔๙๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                  โนจิตฺตานุปริวตฺติทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    จิตฺตานุปริวตฺติทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๐๐]    โนจิตฺตานุปริวตฺตึ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
โนจิตฺตานุปริวตฺตี สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                โนจิตฺตสสฏสมุฏานทุกนสนิทสฺสนตฺติเกh   
                  จิตฺตสสฏสมุฏานทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๐๒]   โนจิตฺตสสฏสมุฏาน   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                 จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๐๔]    โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
              จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๐๖]      โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นอชฺฌตฺติกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     อชฺฌตฺติกทกุสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๐๘]   นอชฌฺตฺติก   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  พาหิโร   
สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นพาหิร   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   พาหิโร  สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
             นอุปาทาทุกนสนิทสฺสนตฺติเก อุปาทาทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๐๙]   นอุปาทา   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อุปาทา   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๐] เหตุยา เอก ฯ   
           นอุปาทินฺนทุกนสนิทสฺสนตฺติเก อุปาทินฺนทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๑๑]     นอุปาทินฺน     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺโน สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 โนอุปาทานโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                   อุปาทานโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๑๓]     โนอุปาทาน     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
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โนอุปาทาโน สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  โนกิเลสโคจฺฉกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    กิเลสโคจฺฉกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๑๕]   โนกิเลส   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนกิเลโส   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นทสฺสเนนปหาตพฺพทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                   ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๑๗]    นทสฺสเนนปหาตพฺพ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ       สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๑๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นภาวนายปหาตพฺพทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                   ภาวนายปหาตพฺพทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๑๙]    นภาวนายปหาตพฺพ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นภาวนายปหาตพฺโพ       สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      ธมฺโม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๐] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                 ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๒๑]     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                 ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๒๓]     นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสวิตกฺกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สวิตกฺกทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๒๕]   นสวิตกฺก   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อวิตกฺโก   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสวิจารทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สวิจารทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๒๗]   นสวิจาร   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อวิจาโร   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๒๘] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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            นสปปฺติกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สปฺปติกทกุสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๒๙]   นสปฺปติก   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อปฺปติโก   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นปติสหคตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก ปติสหคตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๓๑]   นปติสหคต  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นปติสหคโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นสุขสหคตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สุขสหคตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๓๓]   นสุขสหคต  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นสุขสหคโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นอุเปกฺขาสหคตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                    อุเปกฺขาสหคตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๓๕]    นอุเปกฺขาสหคต    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นอุเปกฺขาสหคโต สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นกามาวจรทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     กามาวจรทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๓๗]     นกามาวจร     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
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นกามาวจโร สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๓๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นรูปาวจรทุกนสนิทสฺสนตฺติเก รูปาวจรทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๓๙]   นรูปาวจร  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นรูปาวจโร   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นอรูปาวจรทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     อรูปาวจรทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๔๑]  นอรูปาวจร  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ นอรูปาวจโร   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นปริยาปนฺนทุกนสนิทสฺสนตฺติเก   
                     ปริยาปนฺนทกุสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๔๓]  นปรยิาปนฺน  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ อปริยาปนฺโน   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นนิยยฺานิกทุกนสนิทสฺสนตฺติเก นิยฺยานิกทกุสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๔๕]   นนิยฺยานิก  นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อนิยฺยานิโก   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๖] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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              นนยิตทุกนสนิทสฺสนตฺติเก นิยตทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๔๗]    นนิยต    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๔๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสอุตฺตรทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สอุตฺตรทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๔๙]   นสอุตฺตร   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สอุตฺตโร   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นสรณทุกนสนิทสฺสนตฺติเก สรณทุกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๕๕๑]    นสรณ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อรโณ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ  นอรณ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   นสรณ   นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
นอรณ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๒] เหตุยา ตีณิ ฯ อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆ ตีณิเยว ฯ   
        [๕๕๓]    นสรณ    นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๕๔] เหตุยา เอก อธิปติยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
        [๕๕๕]    นสรณ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ    
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สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นเหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๕๕๖]    นสรณ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อรโณ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ นอารมฺมณปจฺจยา: ตีณิ ฯ   
        [๕๕๗]   นเหตุยา   เอก   นอารมฺมเณ   ตีณิ   นอธิปติยา  ตีณิ   
โนอวิคเต ตีณิ ฯ   
        [๕๕๘] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
        [๕๕๙] นอารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ตีณิ ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป   
              สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๕๖๐]     นสรโณ     นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อรณสฺส   
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นอรโณ   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อรณสฺส    สนทิสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   ธมมฺสฺส   
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๕๖๑]   เหตุยา   เทวฺ   อธิปติยา   เทฺว   อวิคเต  เทฺว  ฯ   
ยถา  กุสลตฺติเก  ป ฺหาวารสฺส  อนโุลมมฺป  ปจฺจนียมฺป  อนุโลมปจฺจนียมฺป   
ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                  ปจฺจนียานุโลมทุกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________________  
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                        ปจฺจนียานุโลมติกทุกปฏาน   
                นกุสลตฺติกเหตุทุเก กุสลตฺติกเหตุทุก   
        [๕๖๒]   นกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอกุสล   นเหตุ  ธมฺม   
ปฏิจฺจ    กุสโล    เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   
นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
นอพฺยากต     นเหตุ     ธมมฺ    ปฏิจฺจ    กุสโล    เหตุ    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกสุโล   
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   นกุสล   นเหตุ ฺจ   
นอพฺยากต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อกุสโล  เหตุ  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอกุสล   นเหตุ ฺจ   นอพฺยากต   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   กุสโล   เหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นกุสล   
นเหตุ ฺจ    นอกุสล    นเหตุ ฺจ    ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๖๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๕๖๔]   นกุสล   นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นอกุสล    
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นนเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  กสุโล  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นอกุสล    นนเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    นเหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นอพฺยากต  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต    นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ป ฺจ   ฯ   
นกุสล   นนเหตุ ฺจ   นอพฺยากต   นนเหตุ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   อกุสโล   
นเหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นอกุสล   
นนเหตุ ฺจ   นอพฺยากต   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ:   ...   ตีณิ  ฯ   
นกุสล   นนเหตุ ฺจ   นอกุสล   นนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๕๖๕] เหตุยา อฏารส ฯ   
               นกสุลตฺติกนสเหตุกทุเก กุสลตฺติกสเหตุกทุก   
        [๕๖๖]  นกุสล  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  สเหตุโก ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   นสเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอกุสล   นสเหตุก   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สเหตุโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นอพฺยากต    นสเหตุก    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   สเหตุโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นกุสล    นสเหตุก ฺจ    นอพฺยากต   
นสเหตุก ฺจ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   อกุสโล   สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นกุสล    นสเหตุก ฺจ    นอกุสล    นสเหตุก ฺจ   
ธมฺม ปฏิจฺจ อพฺยากโต สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๕๖๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๖๘]   นกุสล   นอเหตุก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเหตุโก   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   นอกุสล   นอเหตุก   ธมมฺ   
ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อเหตุโก   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นอพฺยากต   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อเหตุโก   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นกุสล    นอเหตุก ฺจ    นอพฺยากต   
นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   อเหตุโก   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอกุสล   นอเหตุก ฺจ   นอพฺยากต   นอเหตุก ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อเหตุโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
นกุสล   นอเหตุก ฺจ   นอกุสล   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๖๙] เหตุยา ฉ ฯ   
           นกุสลตฺติกนเหตุสมฺปยุตฺตทุเก กุสลตฺติกเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๗๐]  นกุสล  นเหตุสมฺปยุตฺต  ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล เหตุสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     นกุสล     นเหตุสมฺปยุตฺต   
ธมฺม       ปฏจฺิจ       อพฺยากโต       เหตุสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   ฯ   นอกุสล   นเหตุสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต    เหตุสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
สเหตุกสทิส ฯ   
        [๕๗๑] เหตุยา ฉ ฯ    
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        [๕๗๒]    นกุสล    นเหตุวิปฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: อเหตุกสทิส ฯ ฉ ฯ   
            นกุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุเก กุสลตฺติกเหตุสเหตุกทุก   
        [๕๗๓]   นกุสล   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
เหตุเจวสเหตุโกจ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นกุสล   
นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   เหตุเจวสเหตุโกจ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นอกุสเล  เทฺว  ฯ  นอพฺยากเต   
เทฺว   ฯ   ปม  คณิตเกน  เอก  ฯ  ทุติย  คณิตเกน  เอก  ฯ  ตติย   
คณิตเกน เอก ฯ สพฺพตฺถ นวป ฺหา ฯ   
        [๕๗๔]   นกุสล   นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
สเหตุโกเจวนจเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เหตุเจวสเหตุกสทิส ฯ   
นว ฯ   
                   นกุสลตฺติกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                    กุสลตฺติกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๕๗๕]    นกุสล    นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อกุสโล เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๗๖] เหตุยา นว ฯ   
        [๕๗๗]    นกุสล   นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อกุสโล เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๗๘] เหตุยา นว ฯ    
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           นกุสลตฺติกนเหตุนสเหตุกทุเก กุสลตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๕๗๙]   นกุสล   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
นเหตุ สเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๕๘๑]    นกุสล   นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   
นเหตุอเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  คณิตก  เอก  ฯ   
ตีณิ   ป ฺหา   ฯ   นอกุสล  นเหตุ  นอเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
นเหตุ อเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๒] เหตุยา ฉ ฯ   
              นกสุลตฺติกนสปฺปจฺจยทุเก กุสลตฺติกสปฺปจฺจยทุก   
        [๕๘๓]   นกุสโล   นสปฺปจฺจโย   ธมฺโม   กุสลสฺส   สปฺปจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ ฉ ฯ   
                      สงฺขต สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
              นกสุลตฺติกนสนิทสฺสนทุเก กสุลตฺติกสนิทสฺสนทุก   
        [๕๘๔]   นกุสล  นสนิทสฺสน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สนิทสฺสโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๕] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๘๖]   นกุสโล   นอนิทสฺสโน   ธมฺโม   กุสลสฺส   อนิทสฺสนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ นวป ฺหา กาตพฺพา ฯ    
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               นกสุลตฺติกนสปฺปฏิฆทุเก กุสลตฺติกสปฺปฏฆิทุก   
        [๕๘๗]   นกุสล   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๘๘] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๘๙]   นกุสล   นอปฺปฏิฆ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อปปฺฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นกุสลตฺติกนรูปทุเก กุสลตฺติกรูปทุก   
        [๕๙๑]   นกุสล   นรปู   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  รูป  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๒] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๕๙๓]   นกุสล   นอรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อรูป  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นกุสลตฺติกนโลกิยทุเก กุสลตฺติกโลกิยทุก   
        [๕๙๕]   นกุสล   นโลกิย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  โลกิโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๖] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๕๙๗]   นกุสล   นโลกุตฺตร   ธมมฺ  ปจฺจยา  กสุโล  โลกุตฺตโร   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ... อพฺยากโต โลกุตฺตโร ธมฺโม ... ฯ    
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ฉป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
          นกุสลตฺติกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก กุสลตฺติกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๕๙๘]   นกุสล   นเกนจิวิ ฺเยฺย   ๑   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
เกนจิวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๕๙๙] เหตุยา อฏารส ฯ   
        [๖๐๐]   นกุสล   นเกนจินวิ ฺเยฺย   ๑  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
เกนจินวิ ฺเยฺโย ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๑] เหตุยา อฏารส ฯ   
                นกุสลตฺติกโนอาสวทุเก กุสลตฺติกอาสวทุก   
        [๖๐๒]   นกุสล   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล   อาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๐๔]   นกุสล   นโนอาสว   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล  โนอาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๕] เหตุยา นว ฯ   
                นกุสลตฺติกนสาสวทุเก กุสลตฺติกสาสวทุก   
        [๖๐๖]   นกุสล   นสาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  สาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
#๑ ม. นเกนจิอิ ฺเยฺย ฯ    
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          นกุสลตฺติกนอาสวสมฺปยุตฺตทุเก กุสลตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๖๐๘]  นกุสล นอาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล อาสวสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๑๐]  นกุสล นอาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล อาสววิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ นว ฯ   
            นกุสลตฺติกนอาสวสาสวทุเก กุสลตฺติกอาสวสาสวทุก   
        [๖๑๑]   นกุสล   นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๑๓]   นกุสล  นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
อาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๔] เหตุยา นว ฯ   
                  นกุสลตฺติกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                   กุสลตฺติกอาสวอาสวสมฺมปยุตฺตทุก   
        [๖๑๕]      นกุสล     นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ     ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อกสุโล    อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๑๗]   นกุสล   นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ    
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อกุสโล      อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                  นกุสลตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุเก   
                   กุสลตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก   
        [๖๑๘]  นกุสล  อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อาสววิปฺปยุตฺโต สาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๑๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
             นกสุลตฺติกสตฺตโคจฺฉกทุเก กุสลตฺติกสตฺตโคจฺฉกทุก   
        [๖๒๐]   นกุสล   โนส ฺโชน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ส ฺโชโน   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   โนคนถฺ   ธมฺม   ปฏจฺิจ   
อกุสโล     คนฺโถ     ธมโฺม     อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกุสล   
โนโอฆ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล  โอโฆ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นกุสล   โนโยค   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   โยโค   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา:    นกุสล   โนนีวรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล   นีวรโณ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นกุสล   โนปรามาส   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อกุสโล    ปรามาโส    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    นกสุลx   
นสารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สารมฺมโณ   ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
                            ฯเปฯ    
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             นกสุลตฺติกนกามาวจรทุเก กุสลตฺติกกามาวจรทุก   
        [๖๒๑]  นกุสล  นกามาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต กามาวจโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๖๒๓]    นกุสล    นนกามาวจร    ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต   
นกามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นกสุลตฺติกนรูปาวจรทุเก กุสลตฺติกรูปาวจรทุก   
        [๖๒๕]   นกุสล  นรปูาวจร  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  รูปาวจโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๒๗]    นกุสล    นนรูปาวจร    ธมฺม    ปฏจฺิจ   อพฺยากโต   
นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๒๘] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๖๒๙]   นกุสล  นอรูปาวจร  ธมมฺ  ปจฺจยา  กสุโล  อรูปาวจโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๓๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             นกสุลตฺติกนอรูปาวจรทุเก กุสลตฺติกอรูปาวจรทุก   
        [๖๓๑]    นกุสล    นนอรูปาวจร    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๖๓๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
             นกสุลตฺติกนปรยิาปนฺนทุเก กุสลตฺติกปรยิาปนฺนทุก   
        [๖๓๓]    นกุสล    นปริยาปนฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ปริยาปนฺโน   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอกุสล  นปริยาปนฺน   
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  ปริยาปนฺโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: ฯ   
นอพฺยากต       นปริยาปนฺน       ธมฺม      ปฏิจฺจ      อพฺยากโต   
ปริยาปนฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๓๔] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๖๓๕]  นกุสล  นอปริยาปนฺน  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล อปรยิาปนฺโน   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   ...   อพฺยากโต   อปริยาปนฺโน   
ธมฺโม ... ฯ เทฺว ฯ อกุสลมูเล เทฺว ฯ ทกุมูเล เทฺว ฯ   
        [๖๓๖] เหตุยา ฉ ฯ   
              นกสุลตฺติกนนิยฺยานิกทุเก กุสลตฺติกนิยฺยานิกทุก   
        [๖๓๗]   นกุสล   นนิยฺยานิก   ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  นิยฺยานิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
        [๖๓๘]  นอกุสล  นอนิยฺยานิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ อพฺยากโต อนิยฺยานิโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอพฺยากต   นอนิยฺยานิก  ธมฺม   
ปฏิจฺจ อพฺยากโต อนิยฺยานิโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 444 

                 นกุสลตฺติกนนิยตทุเก กุสลตฺติกนิยตทุก   
        [๖๔๐]   กุสล   นนิยต   ธมฺม   ปจฺจยา  กุสโล  นิยโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: อปริยาปนฺนสทิส ฯ ฉป ฺหา ฯ   
        [๖๔๑]   นกุสล   นอนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  อนิยโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอกุสล  นอนิยต  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   อนิยโต   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอพฺยากต   
นอนิยต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต   อนิยโต   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               นกสุลตฺติกนสอุตฺตรทุเก กุสลตฺติกสอุตฺตรทุก   
        [๖๔๓]   นกุสล   นสอุตฺตร   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สอุตฺตโร   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นอกุสล  นสอุตฺตร  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   สอุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นอพฺยากต   
นสอุตฺตร    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สอุตฺตโร   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๔] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                 นกุสลตฺติกนสรณทุเก กุสลตฺติกสรณทุก   
        [๖๔๕]   นกุสล   นสรณ  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  สรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๔๖] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๖๔๗]   นกุสล  นอรณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  อรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอพฺยากต   นอรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต    อรโณ    ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นกสุล   
นอรณ ฺจ     นอพฺยากต     นอรณ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    อพฺยากโต   
อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                         _____________   
               นเวทนาตฺติกนเหตุทุเก เวทนาตฺติกเหตุทุก   
        [๖๔๘]     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นเหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    เหตุ    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ทุกขฺายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   เหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   นเหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:     ตีณิ    ฯ    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นเหตุ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     เหตุ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นสขุายเวทนายสมฺปยุตฺต  นเหตุ ฺจ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       นเหตุ ฺจ       ธมฺม      ปฏจฺิจ   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   เหตุ  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ   
ทุติย คณิตเกน ตีณิ ฯ    
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        [๖๔๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๖๕๐]    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นนเหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  นเหตุ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นนเหตุ    ...    เทฺว   ป ฺหาเยว   ฯ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   นนเหตุ   ...   เทฺวเยว   ฯ   ปม   
คณิตเกน เอก ฯ ทุติย คณิตเกน เอก ฯ ตติย คณิตเกน เอก ฯ   
        [๖๕๑] เหตุยา นว ฯ   
                นวิปากตฺติกนเหตุทุเก วิปากตฺติกเหตุทุก   
        [๖๕๒]   นวิปาก   นเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  นวิปาก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  วิปากธมฺมธมฺโม   
เหตุ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     นวิปาก    นเหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   เหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นวิปากธมฺมธมฺม   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
วิปาโก    เหตุ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นวิปากธมฺมธมฺม   
นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   เหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ  นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม  นเหตุ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    วิปาโก    เหตุ   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม    นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปากธมฺมธมฺโม   
เหตุ   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ  นวิปาก  นเหตุ ฺจ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   เหตุ    
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ  นวิปากธมฺมธมฺม  นเหตุ ฺจ   
นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   วิปาโก   เหตุ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก   ฯ   นวิปาก   นเหตุ ฺจ   
นวิปากธมฺมธมฺม  นเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  เหตุ  ธมโฺม อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ    นวิปาก    นเหตุ ฺจ    นวิปากธมฺมธมฺม   
นเหตุ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   เหตุ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๓] เหตุยา เอกาทส ฯ   
        [๖๕๔]   นวิปาก  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปากธมฺมธมฺโม  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๕] เหตุยา อฏารส ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                   นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกนเหตุทุเก   
                    อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกเหตุทุก   
        [๖๕๖]  นอุปาทินฺนุปาทานิย  นเหตุ ธมฺม ปฏจฺิจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๗] เหตุยา นว ฯ   
        [๖๕๘]     นอุปาทินฺนุปาทานิย     นนเหตุ     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๕๙] เหตุยา อฏารส ฯ    
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                   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกนเหตุทุเก   
                    สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกเหตุทุก   
        [๖๖๐]     นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก     นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก เหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๑] เหตุยา นว ฯ   
                นวิตกฺกตฺติกนเหตุทุเก วิตกฺกตฺติกเหตุทุก   
        [๖๖๒]   นสวิตกฺกสวิจาร   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สวิตกฺกสวิจาโร   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๓] เหตุยา ปณฺณรส ฯ   
                  นปติตฺติกนเหตุทุเก ปติตฺติกเหตุทุก   
        [๖๖๔]   นปติสหคต   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ปติสหคโต  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ อฏวีส ฯ   
                นทสฺสนตฺติกนเหตุทุเก ทสฺสนตฺติกเหตุทุก   
        [๖๖๕]  นทสฺสเนนปหาตพฺพ  นเหตุ  ธมฺม ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๖๖] เหตุยา นว ฯ   
                 นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกนเหตุทุเก   
                  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกเหตุทุก   
        [๖๖๗]     นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    นเหตุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๖๖๘] เหตุยา นว ฯ   
        [๖๖๙]   นอาจยคามึ   นเหตุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อปจยคามี  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๐] เหตุยา นว ฯ   
                นเสกฺขตฺติกนเหตุทุเก เสกฺขตฺติกเหตุทุก   
        [๖๗๑]   นเสกฺข   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อเสกฺโข  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๒] เหตุยา นว ฯ   
                นปริตฺตตฺติกนเหตุทุเก ปริตฺตตฺติกเหตุทุก   
        [๖๗๓]   นปริตฺต   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มหคฺคโต  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๔] เหตุยา เอกาทส ฯ   
           นปรตฺิตารมฺมณตฺติกนเหตุทุเก ปริตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุก   
        [๖๗๕]   นปริตฺตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ  ปริตฺตารมฺมโณ   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๖] เหตุยา เตรส ฯ   
                  นหีนตฺติกนเหตุทุเก หีนตฺติกเหตุทุก   
        [๖๗๗]   นหีน   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   มชฺฌโิม  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๗๘] เหตุยา นว ฯ    
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               นมจฺิฉตฺตตฺติกนเหตุทุเก มิจฺฉตฺตตฺติกเหตุทุก   
        [๖๗๙]   นมิจฺฉตฺตนิยต  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สมฺมตฺตนิยโต  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๐] เหตุยา นว ฯ   
            นมคฺคารมฺมณตฺติกนเหตุทุเก มคฺคารมฺมณตฺติกเหตุทุก   
        [๖๘๑]   นมคฺคารมฺมณ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  มคฺคเหตุโก  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๒] เหตุยา ทส ฯ   
               นอุปฺปนฺนตฺติกนเหตุทุเก อุปฺปนฺนตฺติกเหตุทุก   
        [๖๘๓]   นอนุปฺปนฺโน   นนเหตุ   ธมฺโม   อุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นอุปฺปาที   นนเหตุ   ธมโฺม   
อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๖๘๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นอตีตตฺติกนเหตุทุเก อตีตตฺติกเหตุทุก   
        [๖๘๕]    นอตีโต   นนเหตุ   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   นเหตุสฺส   
ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโย:   ฯ   นอนาคโต   นนเหตุ   ธมโฺม   
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๖๘๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นอตีตารมฺมณตฺติกนเหตุทุเก อตีตารมฺมณตฺติกเหตุทุก   
        [๖๘๗]   นอตีตารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อนาคตารมฺมโณ    
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เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๘๘] เหตุยา สตฺตรส ฯ   
               นอชฺฌตฺตตฺติกนเหตุทุเก อชฺฌตฺตตฺติกเหตุทุก   
        [๖๘๙]   นอชฌฺตฺต   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  พหิทฺธา  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นพหิทฺธา  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฌฺตฺโต   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๐] เหตุยา เทฺว ฯ   
                    นอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกนเหตุทุเก   
                     อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกเหตุทุก   
        [๖๙๑]   นอชฺฌตฺตารมฺมณ   นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อชฺฌตฺตารมฺมโณ   
เหตุ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   นพหิทฺธารมฺมณ   
นเหตุ      ธมมฺ      ปฏิจฺจ     พหิทฺธารมฺมโณ     เหตุ     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๒] เหตุยา ฉ ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุทุเก สนิทสฺสนตฺติกเหตุทุก   
        [๖๙๓]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   เหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๔] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๖๙๕]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
นเหตุ     ธมโฺม     อุปฺปชชฺติ     เหตุปจฺจยา:     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นเหตุ     ธมมฺ     ปฏิจฺจ     อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ     นเหตุ    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ    นเหตุนนเหตุโอวตฺตา   ตีณิ   มลูานิ   
เอกวีสติ ป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
             นสนิทสฺสนตฺติกนสเหตุทุเก สนิทสฺสนตฺติกสเหตุกทุก   
        [๖๙๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสเหตุก  ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
สเหตุโก    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นสเหตุก    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    สเหตุโก    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๖๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๖๙๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอเหตุก     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อเหตุโก   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  สตฺต  ฯ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอเหตุก     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๖๙๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๗๐๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ เหตุสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๗๐๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๐๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุสเหตุกทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกเหตุสเหตุกทุก   
        [๗๐๔]     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ     นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    เหตุเจวสเหตุโกจ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๐๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    สเหตุโกเจวนจเหตุ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                        นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                        สนิทสฺสนตฺติกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๗๐๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๗๑๐]      นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ      นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนเหตุนสเหตุกทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๗๑๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๑๔]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกสนิทสฺสนทุเก สนิทสฺสนตฺติกสนิทสฺสนทุก   
        [๗๑๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสนิทสฺสน ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
สนิทสฺสโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนสปฺปฏิฆทุเก สนิทสฺสนตฺติกสปฺปฏิฆทุก   
        [๗๑๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสปฺปฏิฆ  ธมมฺ ปฏิจฺจ สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
สปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๑๙] เหตุยา นว ฯ   
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        [๗๒๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอปฺปฏิฆ  ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อปฺปฏิโฆ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯฅ   
        [๗๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นสนิทสฺสนตฺติกนรูปทุเก สนิทสฺสนตฺติกรูปทุก   
        [๗๒๒]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
รูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๒๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๗๒๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอรูป  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อรูป ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๒๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนโลกิยทุเก สนิสฺสนตฺติกโลกิยทกุ   
        [๗๒๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นโลกิย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
โลกโิย      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     สตฺต     ฯ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นโลกิย     ธมฺม     ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
โลกโิย ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๗๒๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก   
                    สนิสฺสนตฺติกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๗๒๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ เกนจิวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๗๒๙] เหตุยา ป ฺจตฺตึส ฯ   
        [๗๓๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นเกนจินวิ ฺเยฺย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ เกนจินวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๑] เหตุยา ป ฺจตฺตึส ฯ   
             นสนิทสฺสนตฺติกโนอาสวทุเก สนิทสฺสนตฺติกอาสวทุก   
        [๗๓๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  โนอาสว  ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๓๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นโนอาสว ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนสาสวทุกสนิทสฺสนตฺติกสาสวทุก   
        [๗๓๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
สาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๗๓๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอาสวสมฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อาสวสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๗๔๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอาสววิปฺปยุตฺต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   อาสววิปฺปยุตฺโต   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ   
เอกวีส ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนอาสวสาสวทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกอาสวสาสวทุก   
        [๗๔๑]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    อาสโวเจวสาสโวจ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๔๓]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   สาสโวเจวโนจอาสโว   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๔] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                  สนิทสฺสนตฺติกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๗๔๕]      นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๔๗]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว    
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ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๔๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นสนิทสฺสนตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตนสาสวทุเก   
                 สนิทสฺสนตฺติกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก   
        [๗๔๙]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    อาสววิปฺปยุตฺต    นสาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปปฺฏิโฆ   อาสววิปฺปยุตฺโต   สาสโว  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ เอกวีส ฯ   
        [๗๕๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    อาสววิปฺปยุตฺต   นอนาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     อาสววิปฺปยุตฺโต    อนาสโว    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกโนส ฺโชนโคจฺฉกทุเก   
                  นสนิทสฺสนตฺติกส ฺโชนโคจฺฉกทุก   
        [๗๕๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     โนส ฺโชน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ส ฺโชโน ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกโนคนฺถโคจฺฉกทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกคนฺถโคจฺฉกทุก   
        [๗๕๔]  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ  โนคนฺถ  ธมฺม  ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
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คนฺโถ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกโนโอฆโคจฺฉกทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกโอฆโคจฺฉกทุก   
        [๗๕๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  โนโอฆ  ธมฺม  ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โอโฆ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกโนโยคโคจฺฉกทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกโยคโคจฺฉกทุก   
        [๗๕๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  โนโยค  ธมฺม  ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
โยโค ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๕๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นสนิทสฺสนตฺติกโนนีวรณโคจฺฉกทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกนีวรณโคจฺฉกทุก   
        [๗๖๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  โนนีวรณ  ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกโนปรามาสโคจฺฉกทุเก   
                   สนิทสฺสนตฺติกปรามาสโคจฺฉกทุก   
        [๗๖๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     โนปรามาส    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
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อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ปรามาโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนสารมฺมณทุเก   
                      สนิทสฺสนตฺติกสารมฺมณทุก   
        [๗๖๔]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นสารมฺมณ     ธมฺม    ปฏจฺิจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๖๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อนารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๗] เหตุยา เอกวีส ฯ๔   
              นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตทุเก สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตทุก   
        [๗๖๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  โนจิตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
จิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๖๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นโนจิตฺต  ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
โนจิตฺโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนเจตสิกทุเก สนิทสฺสนตฺติกเจตสิกทุก   
        [๗๗๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเจตสิก  ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
เจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
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        [๗๗๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอเจตสิก ธมฺม ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อเจตสิโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๗๗๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นจิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ-   
        [๗๗๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๗๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นจิตฺตวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๗๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนจิตฺตสสฏทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏทุก   
        [๗๘๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นจิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จิตฺตสสฏโ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๘๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นจิตฺตวิสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จิตฺตวิสสฏโ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๓] เหตุยา เอกวีส ฯ    
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                  นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสมุฏานทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๗๘๔]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    โนจิตฺตสมุฏาน    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ จิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๗๘๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นโนจิตฺตสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       โนจิตฺตสมุฏาโน       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกโนจิตฺตสหภุทุเก สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสหภุทุก   
        [๗๘๘]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     โนจิตฺตสหภุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๘๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๗๙๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นโนจิตฺตสหภุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                  นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตานุปริวตฺติทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตานุปริวตฺติทุก   
        [๗๙๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    โนจิตฺตานุปริวตฺตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ จิตฺตานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๗๙๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๗๙๔]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นโนจิตฺตานุปริวตฺตึ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ       โนจิตฺตานุปริวตฺตึ       ธมฺโม       อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสสฏสมุฏานทุเก   
                  สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานทุก   
        [๗๙๖]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   โนจิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       จิตฺตสสฏสมุฏาโน      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๗๙๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นโนจิตฺตสสฏสมุฏาน    ธมฺม   
ปฏิจฺจ       สนิทสฺสนสปปฺฏิโฆ      โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๗๙๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
               นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุเก   
                 สนิทสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก   
        [๘๐๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ       อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๐๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๐๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุเก   
               สนทิสฺสนตฺติกจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก   
        [๘๐๔]      นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   
ธมฺม      ปฏจฺิจ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ     จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๕] เหตุยา ตีณิ   
        [๘๐๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                     นสนิทสฺสนตฺติกนอชฺฌตฺติกทุเก   
                      สนิทสฺสนตฺติกอชฺฌตฺติกทุก   
        [๘๐๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอชฺฌตฺติก     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อชฌฺตฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๐๙] เหตุยา เอกาทส ฯ    
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        [๘๑๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นพาหิร  ธมฺม  ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
พาหิโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนอุปาทาทุเก สนิทสฺสนตฺติกอุปาทาทุก   
        [๘๑๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอุปาทา  ธมฺม ปฏิจฺจ สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๓] เหตุยา ป ฺจตฺตึส ฯ   
        [๘๑๔]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นโนอุปาทา    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อุปาทา ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกนอุปาทินฺนทุเก สนิทสฺสนตฺติกอุปาทินฺนทุก   
        [๘๑๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอนุปาทินฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อนุปาทินฺโน ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกโนอุปาทานโคจฺฉกทุเก   
                   สนิทสฺสนตฺติกอุปาทานโคจฺฉกทุก   
        [๘๑๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     โนอุปาทาน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อุปาทาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๑๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 466 

                   นสนิทสฺสนตฺติกโนกิเลสโคจฺฉกทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกกิเลสโคจฺฉกทุก   
        [๘๒๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     โนกิเลส     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ กิเลโส ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก   
                   สนิทสฺสนตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๘๒๒]   นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ทสสฺเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๒๔]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนภาวนายปหาตพฺพทุเก   
                  สนิทสฺสนตฺติกภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๘๒๖]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๒๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๒๘]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๒๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                 สนิทสฺสนตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๘๓๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๓๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุเก   
               สนทิสฺสนตฺติกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๘๓๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปจฺจยา      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๓๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนสวิตกฺกทุเก สนิทสฺสนตฺติกสวิตกฺกทุก   
        [๘๓๘]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นสวิตกฺก     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๔๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอวิตกฺก     ธมฺม     ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อวิตกฺโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนสวิจารทุเก สนิทสฺสนตฺติกสวิจารทุก   
        [๘๔๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นสวิจาร     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๔๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นอวิจาร     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๕] เหตุยา เอกวีส ฯ    
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            นสนทิสฺสนตฺติกนสปฺปติกทุเก สนิทสฺสนตฺติกสปฺปติกทุก   
        [๘๔๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นสปฺปติก     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สปปฺติโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๔๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสปฺปติก  ธมฺม ปฏจฺิจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อปฺปติโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๔๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกนปติสหคตทุเก สนิทสฺสนตฺติกปติสหคตทุก   
        [๘๕๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นปติสหคต     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๕๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นนปติสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา:  ฯ   
        [๘๕๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกนสุขสหคตทุเก สนิทสฺสนตฺติกสุขสหคตทุก   
        [๘๕๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นสุขสหคต     ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๕๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นนสุขสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นสขุสหคโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๕๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนอุเปกฺขาสหคตทุเก   
                   สนิทสฺสนตฺติกอุเปกฺขาสหคตทุก   
        [๘๕๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอุเปกฺขาสหคต    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๕๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๖๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นนอุเปกฺขาสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นอุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนกามาวจรทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกกามาวจรทุก   
        [๘๖๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นกามาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ กามาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๘๖๔]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นนกามาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ นกามาวจโร ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกนรูปาวจรทุเก สนิทสฺสนตฺติกรูปาวจรทุก   
        [๘๖๖]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นรูปาวจร     ธมฺม    ปฏจฺิจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๖๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๖๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นนรูปาวจร    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นรปูาวจโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๖๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนอรูปาวจรทุเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกอรูปาวจรทุก   
        [๘๗๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอรูปาวจร    ธมมฺ    ปฏจฺิจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อรปูาวจโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๗๒]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นนอรูปาวจร    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ นอรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนปริยาปนฺนทุเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกปริยาปนฺนทุก   
        [๘๗๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นปรยิาปนฺน    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ ปรยิาปนฺโน ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๘๗๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอปริยาปนฺน    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อรยิาปนฺโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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           นสนทิสฺสนตฺติกนนิยฺยานิกทุเก สนิทสฺสนตฺติกนิยฺยานิกทุก   
        [๘๗๘]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นนิยฺยานิก    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ นิยยฺานิโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๗๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๘๐]     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นอนิยฺยานิก    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อนิยฺยานิโก ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
             นสนิทสฺสนตฺติกนนิยตทุเก สนิทสฺสนตฺติกนิยตทุก   
        [๘๘๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นนิยต  ธมฺม  ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
นิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๘๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอนิยต  ธมมฺ  ปฏิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนสอุตฺตรทุเก สนิทสฺสนตฺติกสอุตฺตรทุก   
        [๘๘๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสอุตฺตร  ธมมฺ ปฏิจฺจ สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
สอุตฺตโร ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๘๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๘๘๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอนุตฺตร ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อนุตฺตโร ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๘๘๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนสรณทุเก สนิทสฺสนตฺติกสรณทุก   
        [๘๙๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นสรณ  ธมฺม  ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
สรโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๘๙๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๘๙๒]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอรณ  ธมฺม  ปจฺจยา สนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ   
อรโณ      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     สตฺต     ฯ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   อรโณ   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    สตฺต    ฯ    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นอรณ ฺจ      นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ      นอรณ ฺจ      ธมฺม      ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อรโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ   
        [๘๙๓] เหตุยา เอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ   
              สหชาตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๘๙๔]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอรโณ  ธมโฺม  สนิทสฺสนสปฺปฏิฆสฺส   
อรณสฺส      ธมฺมสฺส     เหตุปจฺจเยน     ปจฺจโย:     สตฺต     ฯ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอรโณ    ธมฺโม    สนิทสฺสนสปฺปฏฆิสฺส   อรณสฺส   
ธมฺมสฺส    เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย:    สตฺต   ฯ   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
นอรโณ   จ  นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  นอรโณ  จ  ธมฺมา  สนิทสสฺนสปฺปฏิฆสฺส   
อรณสฺส ธมมฺสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: สตฺต ฯ   
        [๘๙๕]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   นอรโณ  ธมโฺม  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    
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อรณสฺส       ธมฺมสฺส       อารมฺมณปจฺจเยน      ปจฺจโย:      ฯ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    นอรโณ    ธมฺโม    อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   อรณสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๘๙๖] เหตุยา เอกวีส อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต เอกวีส ฯ   
            ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวารสฺส อนุโลมมฺป ปจฺจนียมฺป   
          อนุโลมปจฺจนียมฺป ปจฺจนียานุโลมมฺป คณิต เอว คเณตพฺพ ฯ   
                  ปจฺจนียานุโลมติกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                         _____________________ 
                    ปจฺจนียานุโลมติกตฺติกปฏาน   
              นกสุลตฺติกนเวทนาตฺติเก กุสลตฺติกเวทนาตฺติก   
        [๘๙๗]   นกุสล   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     เทฺว     ฯ     นอกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นอกุสล   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม        ปฏิจฺจ        อพฺยากโต        สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เทฺว     ฯ     นอพฺยากต   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ  กุสโล  สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   นอพฺยากต   นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    
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ธมฺม      ปฏจฺิจ      อกุสโล     สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ  นกสุล  นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   
นอพฺยากต        นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ       ธมฺม       ปฏิจฺจ   
อกุสโล    สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เอก     ฯ     นอกุสล     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอพฺยากต   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ      เหตุปจฺจยา:      เอก     ฯ     นกุสล   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ      นอกสุล      นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   
ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๘๙๘] เหตุยา นว ฯ   
        [๘๙๙]   นกุสล  นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ   
นอพฺยากต     นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อกสุโล   
ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก  ฯ   
นกุสล    นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    นอพฺยากต   นทุกฺขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อกุสโล    ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๙๐๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๐๑]   นกุสล   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ    
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อกุสโล   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นกุสล        นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       ธมฺม       ปฏจฺิจ   
อพฺยากโต      อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    เทฺว    ฯ    นอกุสล   นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     กุสโล    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นอกุสล    นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ  นอพฺยากต  นอทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล   อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    นอพฺยากต    นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อกสุโล   อทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ   นกุสล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ       นอพฺยากต      นอทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกุสโล   อทุกขฺมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นอกสุล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ    นอพฺยากต   นอทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    กุสโล    อ   ทกฺุขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺโต    ธมฺโม    อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นกุสล   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต ฺจ     นอกุสล    นอทุกฺขมสุขายเวทนาย-   
สมฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏจฺิจ  อพฺยากโต  อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๙๐๒] เหตุยา นว ฯ   
               นกสุลตฺติกนวิปากตฺติเก กุสลตฺติกวิปากตฺติก   
        [๙๐๓]  นกุสล  นวิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  วิปาโก ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอ   ก  ฯ  นอกุสล  นวิปาก  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อพฺยากโต   วิปาโก   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นกุสล   
นวิปาก ฺจ   นอกุสล   นวิปาก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  วิปาโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๙๐๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๐๕]  นกุสล  นวิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา  กสุโล  วิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ...     อกุสโล     วิปากธมฺมธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว   ฯ  นอกุสล  นวิปากธมฺมธมฺม  ปจฺจยา   
อกุสโล   วิปากธมฺมธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เทฺว  ฯ  นกุสล   
นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    นอกุสล    นวิปากธมฺมธมฺม ฺจ    ธมฺม    ปจฺจยา   
กุสโล วิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เทฺว ฯ   
        [๙๐๖] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๐๗]   นกุสล   นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๐๘] เหตุยา ฉ ฯ    
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                   นกุสลตฺติกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                    กุสลตฺติกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๙๐๙]    นกุสโล    นอุปาทินฺนุปาทานิโย   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   
อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๙๑๐] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
        [๙๑๑]   นกุสล   นอนุปาทินฺนุปาทานิย   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๙๑๓]   นกุสล   นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย   ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล   
อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๔] เหตุยา ฉ ฯ   
                  นกุสลตฺติกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                   กุสลตฺติกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๙๑๕]   นกุสล   นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก   ธมมฺ   ปจฺจยา  อกุสโล   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก      ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     ฯ   
อกุสลาเนว ตีณิ ฯ   
        [๙๑๖]   นกุสล   นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๗] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๑๘]   นกุสล   นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก   ธมมฺ  ปจฺจยา  กสุโล    
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อสงฺกิฏอสงฺกิเลสิโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๑๙] เหตุยา ฉ ฯ   
               นกสุลตฺติกนวิตกฺกตฺติเก กุสลตฺติกวิตกฺกตฺติก   
        [๙๒๐]  นกุสล นสวิตกฺกสวิจาร ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล สวิตกฺกสวิจาโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๑] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๒๒]    นกุสล   นอวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อกสุโล   
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๒๔]    นกุสล   นอวิตกฺกอวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
อวิตกฺกอวิจาโร ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๕] เหตุยา ทฺวาทส ฯ   
                 นกุสลตฺติกนปติตฺติเก กุสลตฺติกปติตฺติก   
        [๙๒๖]   นกุสล   นปติสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ปติสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๗] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๒๘]   นกุสล   นสุขสหคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  สุขสหคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๒๙] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๓๐]  นกุสล นอุเปกฺขาสหคต ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล อุเปกฺขาสหคโต    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๑] เหตุยา นว ฯ   
               นกสุลตฺติกนทสฺสนตฺติเก กุสลตฺติกทสฺสนตฺติก   
        [๙๓๒]   นกุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๓๔]   นกุสล   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๓๖]   นกุสล   นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นกุสลตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก   
                  กสุลตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๙๓๘]   นกุสล   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๔๐]   นกุสล   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๙๔๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๔๒]    นกุสล    นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   
ปฏิจฺจ     อพฺยากโต    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นกุสลตฺติกนอาจยคามิตฺติเก กุสลตฺติกอาจยคามิตฺติก   
        [๙๔๔]   นกุสล   นอาจยคามึ  ธมฺม  ปจฺจยา  กสุโล  อาจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๕] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๔๖]   นกุสล   นอปจยคามึ  ธมฺม  ปจฺจยา  กสุโล  อปจยคามี   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๔๘]    นกุสล    นเนวาจยคามินาปจยคามึ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
อพฺยากโต เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๔๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               นกสุลตฺติกนเสกฺขตฺติเก กุสลตฺติกเสกฺขตฺติก   
        [๙๕๐]   นกุสล  นเสกฺข  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  เสกฺโข  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๕๒]   นกุสล   นอเสกฺข  ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโต  อเสกฺโข   
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๕๔]   นกุสล   นเนวเสกฺขานาเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
เนวเสกฺขานาเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๕] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               นกสุลตฺติกนปรตฺิตตฺติเก กุสลตฺติกปริตฺตตฺติก   
        [๙๕๖]   นกุสล   นปริตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  ปรตฺิโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๙๕๘]   นกุสล   นมหคฺคต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  มหคฺคโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๕๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๖๐]   นกสุล   นอปฺปมาณ   ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  อปฺปมาโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๑] เหตุยา ฉ ฯ   
                    นกุสลตฺติกนปริตฺตารมฺมณตฺติเก   
                     กุสลตฺติกปรตฺิตารมฺมณตฺติก   
        [๙๖๒]    นกุสล    นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
ปริตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๙๖๔]    นกุสล    นมหคฺคตารมฺมณ    ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   
มหคฺคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๕] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๖๖]    นกุสล    นอปฺปมาณารมฺมณ   ธมฺม   ปจฺจยา   กสุโล   
อปฺปมาณารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๗] เหตุยา ฉ ฯ   
                 นกุสลตฺติกนหีนตฺติเก กุสลตฺติกหีนตฺติก   
        [๙๖๘]   นกุสล   นหีน   ธมฺม   ปจฺจยา   อกุสโล   หโีนธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๖๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๗๐]   นกุสล   นมชฺฌิม   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  มชฌฺิโม   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๗๒]   นกุสล   นปณีต   ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  ปณีโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๓] เหตุยา ฉ ฯ   
              นกสุลตฺติกนมิจฺฉตฺตตฺติเก กุสลตฺติกมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๙๗๔]    นกุสล    นมิจฺฉตฺตนิยต    ธมฺม    ปจฺจยา   อกุสโล   
มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๕] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๙๗๖]  นกุสล  นสมฺมตฺตนิยต  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล สมฺมตฺตนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๗๘]   นกุสล   นอนิยต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต  อนิยโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๗๙] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                    นกสุลตฺติกนมคฺคารมฺมณตฺติเก   
                      กุสลตฺติกมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๙๘๐]  นกุสล  นมคฺคารมฺมณ  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล มคฺคารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๘๒]   นกุสล  นมคฺคเหตุก  ธมมฺ  ปจฺจยา  กสุโล  มคฺคเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๙๘๔]   นกุสล   นมคฺคาธิปตึ  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  มคฺคาธิปติ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๘๕] เหตุยา ฉ ฯ   
              นกสุลตฺติกนอุปฺปนฺนตฺติเก กุสลตฺติกอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๙๘๖]    นกุสโล    นอุปฺปนฺโน   ธมฺโม   กุสลสฺส   อุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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        [๙๘๗] อารมฺมเณ อฏารส ฯ   
        [๙๘๘]   นกุสโล   นปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม  กุสลสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๙๘๙] อารมฺมเณ อฏารส ฯ   
                    นกุสลตฺติกนอตีตารมฺมณตฺติเก   
                      กุสลตฺติกอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๙๙๐]    นกุสล    นอตีตารมฺมณ    ธมฺม   ปฏจฺิจ   อพฺยากโต   
อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๙๙๒]    นกุสล    นอนาคตารมฺมณ    ธมฺม   ปจฺจยา   กุสโล   
อนาคตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๙๙๔]   นกุสล   นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นกุสลตฺติกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก   
                     กุสลตฺติกอชฌฺตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๙๙๖]    นกุสล   นอชฺฌตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
อชฺฌตฺตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๙๙๘]    นกุสล    นพหิทฺธารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อพฺยากโต   
พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๙๙๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             นกสุลตฺติกนสนิทสฺสนตฺติเก กุสลตฺติกสนิทสฺสนตฺติก   
        [๑๐๐๐]   นกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ   
นอกุสล   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อพฺยากโต  สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ     เหตุปจฺจยา:     เอก     ฯ     นอพฺยากต   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นกุสล  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
นอพฺยากต         นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ ฺจ         ธมมฺ         ปฏิจฺจ   
อพฺยากโต   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ   
นอกุสล     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ     นอพฺยากต     นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:    เอก    ฯ    นกุสล    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ   นอกุสล   
นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    อพฺยากโต   สนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๐๐๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๐๒]   นกุสล   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๐๐๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๐๔]   นกุสล   นอนิทสฺสนอปฺปฏิฆ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ  อพฺยากโต   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                         _____________   
              นเวทนาตฺติกนกุสลตฺติเก เวทนาตฺติกกุสลตฺติก   
[๑๐๐๖]     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต     นกุสล     ธมฺม    ปจฺจยา   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    กุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา    อทุกฺขมสุขาย-   
เวทนายสมฺปยุตฺโต   กุสโล   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เทฺว  ฯ   
นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
กุสโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
นกุสล       ธมฺม       ปจฺจยา       อทุกขฺมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
กุสโล      ธมโฺม      อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     เทฺว     ฯ   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       นกุสล       ธมฺม       ปจฺจยา   
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   กุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:   
นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต       นกุสล       ธมฺม       ปจฺจยา   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    กุสโล    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
เทฺว ฯ จตฺตาริ คณิตเกน เทฺวเทฺว ป ฺหา กาตพฺพา ฯ   
        [๑๐๐๗] เหตุยา จุทฺทส ฯ    
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        [๑๐๐๘]    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    นอกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต    อกุสโล    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   
นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต  นอกุสล  ธมมฺ  ปจฺจยา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๐๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๑๐๑๐]     นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต     นอพฺยากโต    ธมโฺม   
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตสฺส    อพฺยากตสฺส    ธมฺมสสฺ    อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๐๑๑] อารมฺมเณ จุทฺทส ฯ   
               นวิปากตฺติกนกุสลตฺติเก วิปากตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๑๒]  นวิปาก  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  วิปากธมฺมธมฺโม  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๑๔]   นวิปาก   นอกุสล   ธมมฺ   ปจฺจยา   วิปากธมฺมธมฺโม   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๑๖]  นวิปาก นอพฺยากต ธมฺม ปฏิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                   นอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกนกุสลตฺติเก   
                    อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๑๘]     นอนุปาทินฺนุปาทานิย     นกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย กุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๑๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๒๐]     นอนุปาทินฺนุปาทานิย    นอกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๒๒]     นอุปาทินฺนุปาทานิย    นอพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนุปาทินฺนุปาทานิโย อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                  นสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกนกุสลตฺติเก   
                   สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๒๔]     นสงฺกลิิฏสงฺกิเลสิก     นกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก กสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๕] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๒๖]     นสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก    นอกุสล    ธมฺม    ปจฺจยา   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อกสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๒๘]    นสงฺกลิฏิสงฺกิเลสิก    นอพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ    
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อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๒๙] เหตุยา ฉ ฯ   
               นวิตกฺกตฺติกนกุสลตฺติเก วิตกฺกตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๓๐]  นสวิตกฺกสวิจาร  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  สวิตกฺกสวิจาโร   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๑] เหตุยา ปณฺณรส ฯ   
        [๑๐๓๒]  นสวิตกฺกสวิจาร  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาโร   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๓] เหตุยา นว ฯ   
        [๑๐๓๔]  นสวิตกฺกสวิจาร  นอพฺยากต  ธมฺม ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๕] เหตุยา สตฺต ฯ   
                  นปติตฺติกนกุสลตฺติเกปติตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๓๖]   นปติสหคต   นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  ปติสหคโต  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๗] เหตุยา อฏวีส ฯ   
        [๑๐๓๘]    นปติสหคต    นอกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   ปติสหคโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๓๙] เหตุยา อฏวีส ฯ    
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               นทสฺสนตฺติกนกุสลตฺติเก ทสฺสนตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๔๐]     นทสฺสเนนปหาตพฺพ     นกุสล     ธมฺม    ปจฺจยา   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ      กุสโล      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๔๒] นทสฺสเนนปหาตพฺพ นอกุสล ธมฺม ปจฺจยา ทสฺสเนนปหาตพฺโพ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๔๔]     นทสฺสเนนปหาตพฺพ    นอพฺยากต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ     อพฺยากโต     ธมฺโม     อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๕] เหตุยา ฉ ฯ   
                 นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกนกุสลตฺติเก   
                  ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๔๖]    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    นกุสล    ธมฺม   ปจฺจยา   
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก     กุสโล     ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๔๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๔๘]    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    นอกสุล   ธมฺม   ปจฺจยา   
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ  
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        [๑๐๔๙] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๕๐]     นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก     นอพฺยากต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก    อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๑] เหตุยา ฉ ฯ   
            นอาจยคามิตฺติกนกุสลตฺติเก อาจยคามิตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๕๒]   นอาจยคามึ  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อาจยคามี  กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๓] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๕๔]    นอาจยคามึ   นอกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   อาจยคามี   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๕๖] นอาจยคามึ นอพฺยากต ธมฺม ปฏิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๗] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               นเสกฺขตฺติกนกุสลตฺติเก เสกฺขตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๕๘]   นเสกฺข   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   เสกฺโข   กุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๕๙] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๖๐]   นเสกฺข  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  เนวเสกฺขานาเสกฺโข    
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อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๖๒]  นเสกฺข  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เนวเสกฺขานาเสกฺโข   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๓] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
               นปริตฺตตฺติกนกุสลตฺติเก ปรตฺิตตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๖๔]   นมหคฺคต   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา  มหคฺคโต  กสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๕] เหตุยา นว ฯ   
        [๑๐๖๖]   นมหคฺคต   นอกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  ปริตฺโต  อกสุโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๖๘]   นปริตฺต  นอพฺยากต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปริตฺโต  อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๖๙] เหตุยา ฉ ฯ   
                    นปริตฺตารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติเก   
                     ปริตฺตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๗๐]   นปริตฺตารมฺมณ   นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  ปริตฺตารมฺมโณ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๑] เหตุยา เอกวีส ฯ    
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        [๑๐๗๒]   นปริตฺตารมฺมณ  นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  ปริตฺตารมฺมโณ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๓] เหตุยา จุทฺทส ฯ   
                 นหีนตฺติกนกุสลตฺติเก หีนตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๗๔]   นหีน   นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  มชฺฌิโม  กุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๕] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๗๖]   นหีน   นอกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  หีโน  อกุสโล  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๐๗๘]   นหีน   นอพฺยากต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  มชฺฌิโม  อพฺยากโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๗๙] เหตุยา ฉ ฯ   
              นมจฺิฉตฺตตฺติกนกุสลตฺติเก มิจฺฉตฺตตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๘๐]   นมิจฺฉตฺตนิยต   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา  สมฺมตฺตนิยโต   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๘๑] เหตุยา ฉ ฯ   
        [๑๐๘๒]   นมิจฺฉตฺตนิยต   นอกสุล   ธมฺม  ปจฺจยา  มิจฺฉตฺตนิยโต   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๘๓] เหตุยา ฉ ฯ    
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        [๑๐๘๔]    นมิจฺฉตฺตนิยต   นอพฺยากต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อนิยโต   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๘๕] เหตุยา ฉ ฯ   
            นมคฺคารมฺมณตฺติกกุสลตฺติเก มคฺคารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๘๖]   นมคฺคารมฺมณ   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา  มคฺคารมฺมโณ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๘๗] เหตุยา ป ฺจตฺตึส ฯ   
                     นอกุสล นอพฺยากต นตฺถิ ฯ   
              นอุปฺปนฺนตฺติกนกุสลตฺติเก อุปฺปนฺนตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๘๘]    นอุปฺปนโฺน   นกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺนฺนสฺส   กสุลสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๐๘๙] อารมฺมเณ สตฺต ฯ   
        [๑๐๙๐]   นอุปฺปนฺโน   นอกุสโล   ธมฺโม   อุปปฺนฺนสฺส  อกสุลสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๐๙๑] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
        [๑๐๙๒]     นอุปฺปนฺโน     นอพฺยากโต    ธมฺโม    อุปฺปนฺนสฺส   
อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๐๙๓] อารมฺมเณ สตฺต ฯ   
                    อตีตตฺติก อุปฺปนฺนตฺติกสทิส ฯ    
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           นอตีตารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติเก อตีตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๙๔]   นอตีตารมฺมณ   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา  อตีตารมฺมโณw   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๑๐๙๖]   นอตีตารมฺมณ   นอกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  อตีตารมฺมโณ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
              นอชฺฌตฺตตฺติกนกุสลตฺติเก อชฺฌตฺตตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๐๙๘]   นอชฺฌตฺต   นกุสล   ธมฺม   ปจฺจยา   พหิทฺธา  กสุโล   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นพหิทฺธา  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา   
อชฺฌตฺโต กสุโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๐๙๙] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๑๐๐]   นอชฺฌตฺต   นอกุสล   ธมฺม  ปจฺจยา  พหิทฺธา  อกุสโล   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๑] เหตุยา เทฺว ฯ   
                    นอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกนกุสลตฺติเก   
                     อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๑๐๒]  นอชฌฺตฺตารมฺมณ  นกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อชฺฌตฺตารมฺมโณ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๓] เหตุยา ฉ ฯ    
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        [๑๑๐๔]  นอชฌฺตฺตารมฺมณ  นอกสุล  ธมฺม  ปจฺจยา อชฺฌตฺตารมฺมโณ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๕] เหตุยา ฉ ฯ   
             นสนิทสฺสนตฺติกนกุสลตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกกุสลตฺติก   
        [๑๑๐๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นกุสล  ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
กสุโล    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    ฯ   นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   
นกุสล     ธมมฺ     ปจฺจยา     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    กุสโล    ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ      เหตุปจฺจยา:     ฯ     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ     นกุสล ฺจ   
นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ     นกุสล ฺจ    ธมฺม    ปจฺจยา    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๐๘]  นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอกุสล ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๑๐]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอพฺยากต ธมฺม ปฏิจฺจ สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๑] เหตุยา สตฺต ฯ   
               นอนิทสฺสนสปฺปฏิฆนอพฺยากตมูลานิ สตฺตเยว   
               ทุกมูลานิ สตฺตเยว ฯ สพฺพ เอกวีสติเยว ฯ    
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           นสนทิสฺสนตฺติกนเวทนาตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกเวทนาตฺติก   
        [๑๑๑๒]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      สขุายเวทนายสมฺปยุตฺโต      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๑๔]       นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ       นทกฺุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม    ปฏิจฺจ    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๑๖]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺต   
ธมฺม     ปฏิจฺจ     อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนวิปากตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกวิปากตฺติก   
        [๑๑๑๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นวิปาก  ธมมฺ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
วิปาโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๑๙] เหตุยา ตีณิ ฯ๒   
        [๑๑๒๐]      นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     นวิปากธมฺมธมฺม     ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ วิปากธมฺมธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๑๑๒๒]       นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ      นเนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม   
ปฏิจฺจ     สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ     เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                 นสนิทสฺสนตฺติกนอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก   
                  สนิทสฺสนตฺติกอุปาทินฺนุปาทานิยตฺติก   
        [๑๑๒๔]     นสนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ    นอุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส    อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส    ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๑๒๕] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
        [๑๑๒๖]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นอนุปาทินฺนุปาทานิย     ธมฺม   
ปฏิจฺจ    สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ    อนุปาทินฺนุปาทานิโย    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๑๑๒๘]     นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    นอนุปาทินฺนอนุปาทานิย    ธมฺม   
ปฏิจฺจ       อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๒๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                 นสนิทสฺสนตฺติกนสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก   
                  สนิทสฺสนตฺติกสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติก   
        [๑๑๓๐]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นสงฺกิลฏิสงฺกิเลสิก     ธมฺม   
ปจฺจยา    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิโก   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๓๒]     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ     นอสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ    อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๑๑๓๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นอสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิก    ธมฺม   
ปจฺจยา      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิโก      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนวิตกฺกตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกวิตกฺกตฺติก   
        [๑๑๓๖]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นสวิตกฺกสวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๓๘]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นอวิตกฺกวิจารมตฺต   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       อวิตกฺกวิจารมตฺโต       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๓๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๔๐]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นอวิตกฺกอวิจาร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนปติตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกปติตฺติก   
        [๑๑๔๒]     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ     นปติสหคต    ธมมฺ    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ปติสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๔๔]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นสุขสหคต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สุขสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๔๖]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นอุเปกฺขาสหคต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อุเปกฺขาสหคโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๔๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนทสฺสนตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกทสฺสนตฺติก   
        [๑๑๔๘]      นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     นทสฺสเนนปหาตพฺพ     ธมฺม   
ปจฺจยา    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ทสฺสเนนปหาตพฺโพ    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๑๔๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๕๐]      นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ     นภาวนายปหาตพฺพ     ธมฺม   
ปจฺจยา    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    ภาวนายปหาตพฺโพ    ธมโฺม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๕๒]     นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ    นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ   
ธมฺม     ปฏิจฺจ    สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ    เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ   
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
               นสนิทสฺสนตฺติกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก   
                สนิทสฺสนตฺติกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก   
        [๑๑๕๔]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๕๖]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นภาวนายปหาตพฺพเหตุก    ธมฺม   
ปฏิจฺจ      อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ      ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๕๘]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก    
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ธมฺม   ปฏิจฺจ   สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๕๙] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                    นสนิทสฺสนตฺติกนอาจยคามิตฺติเก   
                     สนิทสฺสนตฺติกอาจยคามิตฺติก   
        [๑๑๖๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นอาจยคามึ    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อาจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๖๒]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นอปจยคามึ    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๖๔]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นเนวาจยคามินาปจยคามึ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ      สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      เนวาจยคามินาปจยคามี      ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนเสกฺขตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกเสกฺขตฺติก   
        [๑๑๖๖]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
เสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๖๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นอเสกฺข ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    
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อเสกฺโข ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๖๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๗๐]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นเนวเสกฺขานาเสกฺข  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ      เนวเสกฺขานาเสกฺโข      ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๗๑] เหตุยา เอกวีส ฯ   
            นสนทิสฺสนตฺติกนปริตฺตตฺติเก สนทิสฺสนตฺติกปริตฺตตฺติก   
        [๑๑๗๒]  นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ  นปริตฺต  ธมมฺ ปฏิจฺจ สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
ปริตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๗๓] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๑๑๗๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นมหคฺคต ธมฺม ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
มหคฺคโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๗๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๗๖]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นอปฺปมาณ    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อปฺปมาโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๗๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนปริตฺตารมฺมณตฺติเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกปริตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๑๑๗๘]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นปริตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ        ปริตฺตารมฺมโณ        ธมโฺม       อุปฺปชชฺติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๗๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๘๐]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ   นมหคฺคตารมฺมณ   ธมมฺ   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ        มหคฺคตารมฺมโณ       ธมโฺม       อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๘๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๘๒]      นสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ      นอปฺปมาณารมฺมณ     ธมฺม   
ปจฺจยา    อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ    อปฺปมาณารมฺมโณ    ธมฺโม    อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๘๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นสนิทสฺสนตฺติกนหีนตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกหีนตฺติก   
        [๑๑๘๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นหีน  ธมฺม  ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
หีโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๘๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๘๖]     นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ     นมชฺฌิม     ธมฺม     ปฏจฺิจ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ มชฌฺิโม ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๘๗] เหตุยา เอกวีส ฯ   
        [๑๑๘๘]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นปณีต  ธมฺม ปจฺจยา อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ   
ปณีโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๘๙] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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           นสนทิสฺสนตฺติกนมิจฺฉตฺตตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกมิจฺฉตฺตตฺติก   
        [๑๑๙๐]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นมิจฺฉตฺตนิยต    ธมฺม   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ มิจฺฉตฺตนิยโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๙๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๙๒]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นสมฺมตฺตนิยต    ธมฺม   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ สมมฺตฺตนิยโต ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๙๓] เหตุยา ตีณิ ฯ(   
        [๑๑๙๔]  นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ  นอนิยต  ธมมฺ ปฏิจฺจ สนทิสฺสนสปฺปฏิโฆ   
อนิยโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๙๕] เหตุยา เอกวีส ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนมคฺคารมฺมณตฺติเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกมคฺคารมฺมณตฺติก   
        [๑๑๙๖]    นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ    นมคฺคารมฺมณ    ธมฺม   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ มคฺคารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๑๙๘]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นมคฺคเหตุก    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ มคฺคเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๑๙๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๐๐]    นสนิทสสฺนสปฺปฏิฆ    นมคฺคาธิปตึ    ธมฺม    ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ มคฺคาธิปติ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๒๐๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นสนทิสฺสนตฺติกนอุปฺปนฺนตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกอุปฺปนฺนตฺติก   
        [๑๒๐๒]  นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ  นอุปฺปนฺโน  ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   
อุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๒๐๓] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
             นสนิทสฺสนตฺติกนอตีตตฺติเก สนิทสฺสนตฺติกอตีตตฺติก   
        [๑๒๐๔]  นสนิทสสฺนสปฺปฏิโฆ นปจฺจุปฺปนฺโน ธมฺโม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส   
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๒๐๕] อารมฺมเณ ฉ ฯ   
                   นสนิทสฺสนตฺติกนอตีตารมฺมณตฺติเก   
                    สนิทสฺสนตฺติกอตีตารมฺมณตฺติก   
        [๑๒๐๖]    นสนิทสสฺนสปฺปฏฆิ    นอตีตารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ อตีตารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๐๘]    นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   นอนาคตารมฺมณ   ธมมฺ   ปจฺจยา   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ        อนาคตารมฺมโณ       ธมโฺม       อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๑๐]   นสนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   นปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ       ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ       ธมฺโม      อุปปฺชฺชติ    
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เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๑๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นสนิทสฺสนตฺติกนอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก   
                   สนิทสฺสนตฺติกอชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก   
        [๑๒๑๒]    นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    นอชฺฌตฺตารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ        อชฺฌตฺตารมฺมโณ       ธมโฺม       อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๑๔]    นสนิทสฺสนสปฺปฏฆิ    นพหิทฺธารมฺมณ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ พหิทฺธารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๑๕] เหตุยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป สสฏวารมฺป   
              สมปฺยุตฺตวารมฺป ป ฺหาวารมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                 ปจฺจนียานุโลมติกตฺติกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                          _____________   
                     ปจฺจนียานุโลมทุกทุกปฏาน   
                นเหตุทุกนสเหตุกทุเก เหตุทุกสเหตุกทุก   
        [๑๒๑๖]  นเหตุ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สเหตุโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
สเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   นสเหตุก  ธมฺม    
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ปฏิจฺจ   เหตุ   สเหตุโก   จ  นเหตุ  สเหตุโก  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นนเหตุ   นสเหตุ   ก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๒๑๗]    เหตุยา    จตฺตาริ   อารมฺมเณ   จตฺตาริ   อวิคเต   
จตฺตาริ ฯ   
        [๑๒๑๘]   นนเหตุ   นสเหตุโก   ธมฺโม   นเหตุสฺส   สเหตุกสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๒๑๙] เหตุยา เอก อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ป ฺจ ฯ   
                      ป ฺหาวาร วิตฺถาเรตพฺพ   
        [๑๒๒๐]  นเหตุ  นอเหตุ  ก  ธมมฺ  ปฏิจฺจ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นนเหตุ  นอเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
นเหตุ   อเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นเหตุ   
นอเหตุก ฺจ   นนเหตุ   นอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อเหตุโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๒๒๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นเหตุทุกนเหตุสมฺปยุตฺตทุเก เหตุทุกเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๒๒๒]  นเหตุ  นเหตุสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ เหตุ เหตุสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๒๓] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
        [๑๒๒๔]    นเหตุ    นเหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   นเหตุ    
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เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๒๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
             นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุเก เหตุทุกเหตุสเหตุกทุก   
        [๑๒๒๖]   นเหตุ   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ   
เหตุเจวสเหตุโกจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๒๗] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๒๒๘]    นนเหตุ    นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ สเหตุโกเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๒๙] เหตุยา เอก ฯ   
                   นเหตุทุกนเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุเก   
                     เหตุทุกเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๒๓๐]    นเหตุ   นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
เหตุ เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๓๑] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๒๓๒]   นนเหตุ   นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๓๓] เหตุยา เอก ฯ   
            นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุเก เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๑๒๓๔]    นเหตุ   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นเหตุ สเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๒๓๕] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๒๓๖]    นเหตุ   นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นเหตุ อเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๓๗] เหตุยา เอก ฯ   
               นเหตุทุกนสปฺปจฺจยทุเก เหตุทุกสปฺปจฺจยทุก   
        [๑๒๓๘]   นเหตุ   นสปฺปจฺจโย   ธมฺโม   เหตุสฺส   สปฺปจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๒๓๙] อารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
                      สงฺขต สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
               นเหตุทุกนสนิทสฺสนทุเก เหตุทุกสนิทสฺสนทุก   
        [๑๒๔๐]   นเหตุ   นสนิทสฺสน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สนทิสฺสโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๔๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๔๒]   นเหตุ   นอนิทสฺสโน   ธมฺโม   เหตุสฺส   อนิทสฺสนสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๒๔๓] อารมฺมเณ ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนสปฺปฏิฆทุเก เหตุทุกสปฺปฏิฆทุก   
        [๑๒๔๔]   นเหตุ   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  สปปฺฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๔๕] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๑๒๔๖]   นเหตุ   นอปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ  อปปฺฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๔๗] เหตุยา เอก ฯ   
                   นเหตุทุกนรูปทุเก เหตุทุกรูปทุก   
        [๑๒๔๘]   นเหตุ   นรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   รูป   ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๔๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๕๐]   นเหตุ   นอรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ  อรูป  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๕๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                 นเหตุทุกนโลกิยทุเก เหตุทุกโลกิยทกุ   
        [๑๒๕๒]   นเหตุ   นโลกิย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  โลกิโย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   นโลกิย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
โลกโิย ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
        [๑๒๕๓]   นเหตุ   นโลกุตฺตร   ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ  โลกุตฺตโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๕๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นเหตุทุกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก เหตุทุกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๑๒๕๕]    นเหตุ    นเกนจิวิ ฺเยฺย    ธมฺม    ปฏิจฺจ   เหตุ   
เกนจิวิ ฺเยฺโย ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๒๕๖] เหตุยา นว ฯ   
        [๑๒๕๗] นเหตุ นเกนจินวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏจฺิจ เหตุ เกนจินวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๕๘] เหตุยา นว ฯ   
                 นเหตุทุกโนอาสวทุเก เหตุทุกอาสวทุก   
        [๑๒๕๙]   นเหตุ  โนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อาสโว   ธมโฺม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   นเหตุ   โนอาสว   ธมฺม   
ปฏิจฺจ   เหตุ   อาสโว   จ   นเหตุ   อาสโว  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ   
เหตุปจฺจยา:   ตีณิ   ฯ   นนเหตุ   โนอาสว   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
อาสโว     ธมฺโม     อุปฺปชฺชติ     เหตุปจฺจยา:    เอกฯ    นเหตุ   
โนอาสว ฺจ   นนเหตุ  โนอาสว ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๒๖๐] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๑๒๖๑]   นเหตุ   นโนอาสว   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  โนอาสโว   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นนเหตุ  นโนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ    โนอาสโว    ธมฺโม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:    นนเหตุ   
นโนอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  โนอาสโว  ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:   
นนเหตุ     นโนอาสว    ธมฺม    ปฏิจฺจ    เหตุ    โนอาสโว    จ   
นเหตุ   โนอาสโว   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  นเหตุ    
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นโนอาสว ฺจ     นนเหตุ    นโนอาสว ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
โนอาสโว ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๖๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                 นเหตุทุกนสาสวทุเก เหตุทุกสาสวทุก   
        [๑๒๖๓]   นเหตุ  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  สาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๖๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
           นเหตุทุกนอาสวสมฺปยุตฺตทุเก เหตุทุกอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๒๖๕] นนเหตุ นอาสวสมฺปยุตฺต ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ อาสวสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๖๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๖๗]  นเหตุ  นอาสววิปฺปยุตฺต ธมฺม ปฏจฺิจ เหตุ อาสววิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๖๘] เหตุยา นว ฯ   
             นเหตุทุกนอาสวสาสวทุเก เหตุทุกอาสวสาสวทุก   
        [๑๒๖๙]   นเหตุ   นอาสว ฺเจวนอนาสว ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ   
อาสโวเจวสาสโวจ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๗๐] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๑๒๗๑]    นเหตุ    นอนาสว ฺเจวนโนจอาสว    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ สาสโวเจวโนจอาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
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        [๑๒๗๒] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
                  นเหตุทุกนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุเก   
                   เหตุทุกอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๒๗๓]   นเหตุ   นอาสว ฺเจวนอาสววิปฺปยุตฺต ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เหตุ อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๗๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๗๕]   นเหตุ   นอาสววิปฺปยุตฺต ฺเจวนโนจอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
นเหตุ       อาสวสมฺปยุตฺโตเจวโนจอาสโว      ธมโฺม      อุปฺปชชฺติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๗๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นเหตุทุกนอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุเก   
                    เหตุทุกอาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกv   
        [๑๒๗๗]   นเหตุ   อาสววิปฺปยุตฺต  นสาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺโต สาสโว ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๗๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๗๙]   นเหตุ  อาสววิปฺปยุตฺต  นอนาสว  ธมฺม  ปจฺจยา  เหตุ   
อาสววิปฺปยุตฺโต อนาสโว ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๘๐] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                    นเหตุทุกโนส ฺโชนโคจฺฉกทุเก   
                     เหตุทุกส ฺโชนโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๘๑]   นเหตุ   โนส ฺโชน   ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  ส ฺโชโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๘๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นเหตุทุกโนคนฺถโคจฺฉกทุเก เหตุทุกคนฺถโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๘๓]   นเหตุ   โนคนฺถ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  คนฺโถ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๘๔] เหตุยา นว ฯ   
            นเหตุทุกโนโอฆโคจฺฉกทุเก เหตุทุกโอฆโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๘๕]   นเหตุ   โนโอฆ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  โอโฆ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๘๖] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
             นเหตุทุกโนโยคโคจฺฉกทุเก เหตุทุกโยคโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๘๗]   นเหตุ   โนโยค   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  โยโค  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๘๘] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
            เหตุทุกโนนีวรณโคจฺฉกทุเก เหตุทุกนีวรณโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๘๙]   นเหตุ  โนนีวรณ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  นีวรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๒๙๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นเหตุทุกโนปรามาสโคจฺฉกทุเก   
                     เหตุทุกปรามาสโคจฺฉกทุก   
        [๑๒๙๑]   นเหตุ   โนปรามาส  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  ปรามาโส   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
               นเหตุทุกนสารมฺมณทุเก เหตุทุกสารมฺมณทุก   
        [๑๒๙๒]   นเหตุ   นสารมฺมณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  สารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
        [๑๒๙๓]   นเหตุ  นอนารมฺมณ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อนารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
                  นเหตุทุกโนจิตฺตทุเก เหตุทุกจิตฺตทุก   
        [๑๒๙๔]   นเหตุ   โนจิตฺต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  จิตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๙๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๒๙๖]   นเหตุ   นโนจิตฺต   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   เหตุ   โนจิตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๒๙๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนเจตสิกทุเก เหตุทุกเจตสิกทุก   
        [๑๒๙๘]  นเหตุ  นเจตสิก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  เจตสิโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๒๙๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๐๐]   นเหตุ   นอเจตสิก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อเจตสิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๐๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นเหตุทุกนจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเก เหตุทุกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๓๐๒]  นเหตุ  นจิตฺตสมฺปยุตฺต  ธมฺม  ปฏจฺิจ เหตุ จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๐๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๐๔]  นเหตุ  นจิตฺตวิปฺปยุตฺต  ธมฺม ปฏิจฺจ นเหตุ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๐๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
              นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏทุเก เหตุทุกจิตฺตสสฏทุก   
        [๑๓๐๖]   นเหตุ   นจิตฺตสสฏ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  จิตฺตสสฏโ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๐๗] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๐๘]  นเหตุ  นจิตฺตวิสสฏ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ จิตฺตวิสสฏโ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๐๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นเหตุทุกโนจิตฺตสมุฏานทุเก เหตุทุกจิตฺตสมุฏานทุก   
        [๑๓๑๐]  นเหตุ  โนจิตฺตสมุฏาน  ธมฺม ปฏิจฺจ เหตุ จิตฺตสมุฏาโน    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๑๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๑๒]    นเหตุ    นโนจิตฺตสมุฏาน    ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
โนจิตฺตสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๑๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นเหตุทุกโนจิตฺตสหภุทุเก เหตุทุกจิตฺตสหภุทุก   
        [๑๓๑๔]   นเหตุ   โนจิตฺตสหภุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  จิตฺตสหภู   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๑๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๑๖]    นเหตุ    นโนจิตฺตสหภุ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    นเหตุ   
โนจิตฺตสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ   
           นเหตุทุกโนจิตฺตานุปริวตฺติทุเก เหตุทุกจิตฺตานุปริวตฺติทุก   
        [๑๓๑๗]    นเหตุ    โนจิตฺตานุปริวตฺตึ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
โนจิตฺตานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๑๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏสมุฏานทุเก   
                    เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานทุก   
        [๑๓๑๙]   นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เหตุ   
จิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมโฺม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
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        [๑๓๒๑]   นเหตุ   นโนจิตฺตสสฏสมุฏาน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
โนจิตฺตสสฏสมุฏาโน ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุเก   
                   เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุทุก   
        [๑๓๒๓]    นเหตุ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
เหตุ จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๒๕]    นเหตุ    นโนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
นเหตุ โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุเก   
                 เหตุทุกจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติทุก   
        [๑๓๒๗]   นเหตุ   โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เหตุ จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๒๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๒๙]     นเหตุ     นโนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตึ    ธมฺม   
ปฏิจฺจ    นเหตุ    โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตี    ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๓๐] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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               นเหตุทุกนอชฺฌตฺติกทุเก เหตุทุกอชฺฌตฺติกทุก   
        [๑๓๓๑]   นเหตุ   นอชฺฌตฺติก   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อชฺฌตฺติโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๓๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๓๓]    นเหตุ  นพาหิร  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  พาหิโร  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๓๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนอุปาทาทุเก เหตุทุกอุปาทาทุก   
        [๑๓๓๕]  นเหตุ  นอุปาทา  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อุปาทา  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๓๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๓๗]   นเหตุ   นโนอุปาทา   ธมฺม   ปฏิจฺจ  เหตุ  โนอุปาทา   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๓๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
               นเหตุทุกนอุปาทินฺนทุเก เหตุทุกอุปาทินฺนทุก   
        [๑๓๓๙]   นเหตุ   นอนุปาทินฺน  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อนุปาทินฺโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
          นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฺฉกทุเก เหตุทุกอุปาทานโคจฺฉกทุก   
        [๑๓๔๑]   นเหตุ   โนอุปาทาน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  อุปาทาโน    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 522 

ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔๒] เหตุยา นว ฯ   
            นเหตุทุกโนกิเลสโคจฺฉกทุเก เหตุทุกกิเลสโคจฺฉกทุก   
        [๑๓๔๓]   นเหตุ  โนกิเลส  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กิเลโส  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                    นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก   
                     เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๑๓๔๕]    นเหตุ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   เหตุ   
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๔๗]   นเหตุ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๔๘] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นเหตุทุกนภาวนายปหาตพฺพทุเก   
                     เหตุทุกภาวนายปหาตพฺพทุก   
        [๑๓๔๙]    นเหตุ   นภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปจฺจยา   เหตุ   
ภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๕๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๕๑]   นเหตุ   นนภาวนายปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นเหตุ    
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นภาวนายปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๕๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นเหตุทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                   เหตุทุกทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๓๕๓]   นเหตุ   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏจฺิจ  นเหตุ   
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เอก ฯ   
        [๑๓๕๔]    นนเหตุ    นนทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   
นเหตุ นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโมอุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๕๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                  นเหตุทุกนภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุเก   
                   เหตุทุกภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก   
        [๑๓๕๖]   นเหตุ   นภาวนายปหาตพฺพเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๕๗] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๓๕๘]    นนเหตุ    นนภาวนายปหาตพฺพเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
นเหตุ นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๕๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นเหตุทุกนสวิตกฺกทุเก เหตุทุกสวิตกฺกทุก   
        [๑๓๖๐]  นเหตุ  นสวิตกฺก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  สวิตกฺโก  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๓๖๑] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                        สพฺพตฺถ สงฺขิตฺต ฯ   
                  นเหตุทุกนสรณทุเก เหตุทุกสรณทุก   
        [๑๓๖๒]   นเหตุ   นสรณ   ธมมฺ  ปจฺจยา  เหตุ  สรโณ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๖๓] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๓๖๔]   นเหตุ   นอรณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นเหตุ  อรโณ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นนเหตุ   นอรณ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  นเหตุ   
อรโณ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นเหตุ   นอรณ ฺจ   
นนเหตุ   นอรณ ฺจ   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   นเหตุ   อรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๖๕] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                         _____________   
                นสเหตุกทุกนเหตุทุเก สเหตุกทุกเหตุทุก   
        [๑๓๖๖]  นสเหตุก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก  เหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ  นอเหตุก  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สเหตุโก   
เหตุ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นสเหตุก   นเหตุ ฺจ   
นอเหตุก   นเหตุ ฺจ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สเหตุโก  เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ   
เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๖๗] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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        [๑๓๖๘]   นสเหตุก   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สเหตุโก  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๖๙] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นเหตุสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุเก เหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุก   
        [๑๓๗๐]   นเหตุสมฺปยุตฺต   นเหตุ   ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุสมฺปยุตฺโต   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ตีณิ ฯ สเหตุกทุกสทิส ฯ   
             นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุเก เหตุสเหตุกทุกเหตุทุก   
        [๑๓๗๑]     นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ    นเหตุ    ธมฺม    ปฏจฺิจ   
เหตุเจวสเหตุโกจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๗๒] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๓๗๓]    นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ    นนเหตุ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   
สเหตุโกเจวนจเหตุ นเหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๗๔] เหตุยา เอก ฯ   
                    นเหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกนเหตุทุเก   
                     เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกเหตุทุก   
        [๑๓๗๕]    นเหตุ ฺเจวนเหตุวิปฺปยุตฺต ฺจ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   
เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๗๖] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๓๗๗]   นเหตุวิปฺปยุตฺต ฺเจวนนเหตุ ฺจ   นนเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ   
เหตุสมฺปยุตฺโตเจวนจเหตุ นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๓๗๘] เหตุยา เอก ฯ   
                       อนฺติมทุก นลพฺภติ ฯ   
               นสปฺปจฺจยทุกนเหตุทุเก สปฺปจฺจยทุกเหตุทุก   
        [๑๓๗๙]   นอปฺปจฺจย   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สปฺปจฺจโย  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๘๐] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๓๘๑]   นอปฺปจฺจย   นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สปปฺจฺจโย  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๘๒] เหตุยา เอก ฯ   
                      สงฺขต สปฺปจฺจยสทิส ฯ   
               นสนิทสฺสนทุกนเหตุทุเก สนิทสฺสนทุกเหตุทุก�    
        [๑๓๘๓]   นสนิทสฺสน   นเหตุ   ธมฺม   ปฏจฺิจ  อนิทสฺสโน  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๘๔] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๓๘๕]   นสนิทสฺสน   นนเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  สนิทสฺสโน  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๘๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                นสปฺปฏิฆทุกนเหตุทุเก สปฺปฏิฆทุกเหตุทุก   
        [๑๓๘๗]   นสปฺปฏิฆ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อปฺปฏิโฆ   เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๓๘๘] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๓๘๙]   นสปฺปฏฆิ   นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สปฺปฏิโฆ  นเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๙๐] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นรูปทุกนเหตุทุเก รูปทุกเหตุทุก   
        [๑๓๙๑]  นรูป  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  อรูป  เหตุ ธมฺโม อุปปฺชฺชติ   
เหตุปจฺจยา:   ฯ   นรูป   นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรูป  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ คณิตเกน ตีณิ ฯ   
                 นโลกิยทุกนเหตุทุเก โลกยิทุกเหตุทุก   
        [๑๓๙๒]  นโลกิย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โลกตฺุตโร  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   เอก   ฯ   นโลกุตฺตร  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
โลกโิย เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๓๙๓] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๓๙๔]  นโลกิย  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  โลกิโย  นเหตุ  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ    เหตุปจฺจยา:    ตีณิ    ฯ    นโลกุตฺตร   นนเหตุ   ธมฺม   
ปฏิจฺจ โลกโิย นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๓๙๕] เหตุยา จตฺตาริ ฯ   
           นเกนจิวิ ฺเยฺยทุกนเหตุทุเก เกนจิวิ ฺเยฺยทุกเหตุทุก   
        [๑๓๙๖]   นเกนจิวิ ฺเยฺย  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เกนจิวิ ฺเยฺโย   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๓๙๗] เหตุยา นว ฯ   
        [๑๓๙๘]  นเกนจิวิ ฺเยฺย  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ เกนจินวิ ฺเยฺโย   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๓๙๙] เหตุยา นว ฯ   
                 โนอาสวทุกนเหตุทุเก อาสวทุกเหตุทุก   
        [๑๔๐๐]   โนอาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อาสโว  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:    ตีณิ   ฯ   นโนอาสว  นเหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ   
อาสโว   เหตุ   ธมฺโม   อุปปฺชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  โนอาสว   
นเหตุ ฺจ    นโนอาสว    นเหตุ ฺจ    ธมฺม   ปฏิจฺจ   อาสโว   เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๔๐๑] เหตุยา ป ฺจ ฯ   
        [๑๔๐๒]   โนอาสว   นนเหตุ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  โนอาสโว  นเหตุ   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  ฯ  นโนอาสว  นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
โนอาสโว   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  โนอาสว   
นนเหตุ ฺจ    นโนอาสว    นนเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏจฺิจ    โนอาสโว   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ป ฺจ ฯ   
                            สงฺขิตฺต   
               นสารมฺมณทุกนเหตุทุเก สารมฺมณทุกเหตุทุก   
        [๑๔๐๓]   นสารมฺมณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สารมฺมโณ  เหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๔๐๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๔๐๕]    นอนารมฺมณ    นนเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สารมฺมโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๐๖] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                            สงฺขิตฺต   
                  นสรณทุกนเหตุทุเก สรณทุกเหตุทุก   
        [๑๔๐๗]   นสรณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  อรโณ  เหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   นเหตุ   ธมฺม   ปฏิจฺจ  สรโณ   
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๐๘] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๔๐๙]   นสรณ   นนเหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรโณ  นเหตุ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   นนเหตุ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  สรโณ   
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๑๐] เหตุยา ตีณิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                นสรณทุกนสเหตุกทุเก สรณทุกสเหตุกทุก   
        [๑๔๑๑]   นสรณ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  สเหตุโก   
ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ  นสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
สรโณ สเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๑๒] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๔๑๓]   นสรณ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  อเหตุโก    
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ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ  นอเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ   
อรโณ อเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๑๔] เหตุยา เทฺว ฯ   
            นสรณทุกนเหตุสมฺปยุตฺตทุเก สรณทุกเหตุสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๔๑๕]    นสรณ    นเหตุสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อรโณ   
เหตุสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๑๖] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๔๑๗]    นสรณ    นเหตุวิปฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อรโณ   
เหตุวิปฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปปฺชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๑๘] เหตุยา เทฺว ฯ   
             นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุเก สรณทุกเหตุสเหตุกทุก   
        [๑๔๑๙]   นสรณ   นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรโณ   
เหตุเจวสเหตุโกจ    ธมโฺม    อุปฺปชชฺติ    เหตุปจฺจยา:   ฯ   นอรณ   
นเหตุ ฺเจวนอเหตุก ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    สรโณ   เหตุเจวสเหตุโกจ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๒๐] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๔๒๑]    นสรณ    นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ    ธมฺม    ปฏิจฺจ   
อรโณ    สเหตุโกเจวนจเหตุ    ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:   ฯ   
นอรณ  นอเหตุก ฺเจวนนเหตุ ฺจ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ สเหตุโกเจวนจเหตุ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๔๒๒] เหตุยา เทฺว ฯ   
                  เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺตทุก สงฺขิตฺต ฯ   
            นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุเก สรณทุกนเหตุสเหตุกทุก   
        [๑๔๒๓]    นสรณ   นเหตุ   นสเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   
นเหตุ สเหตุโก ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๒๔] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๔๒๕]    นสรณ   นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   
นเหตุ   อเหตุโก   ธมฺโม   อุปฺปชชฺติ   เหตุปจฺจยา:  เอก  ฯ  นอรณ   
นเหตุ   นอเหตุก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   นเหตุ   อเหตุโก  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอก ฯ   
        [๑๔๒๖] เหตุยา เทฺว ฯ   
               นสรณทุกนสปฺปจฺจยทุเก สรณทุกสปฺปจฺจยทุก   
        [๑๔๒๗]   นสรโณ   นสปฺปจฺจโย   ธมฺโม   อรณสฺส  สปปฺจฺจยสฺส   
ธมฺมสฺส ฯ เปฯ เอก ฯ   
                 นสรณทุกนสงฺขตทุเก สรณทุกสงฺขตทุก   
        [๑๔๒๘] นสรโณ นสงฺขโต ธมฺโม ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
               นสรณทุกนสนิทสฺสนทุเก สรณทุกสนิทสฺสนทุก   
        [๑๔๒๙]   นสรณ   นสนิทสฺสน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรโณ  สนิทสฺสโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๓๐] เหตุยา ตีณิ ฯ    
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                นสรณทุกนสปฺปฏิฆทุเก สรณทุกสปฺปฏิฆทุก   
        [๑๔๓๑]   นสรณ   นสปฺปฏิฆ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  สปปฺฏิโฆ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๓๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
                   นสรณทุกนรูปทุเก สรณทุกรูปทุก   
        [๑๔๓๓]   นสรณ   นรูป   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   รูป  ธมโฺม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๓๔] เหตุยา เทฺว ฯ   
        [๑๔๓๕]   นสรณ   นอรูป   ธมมฺ  ปจฺจยา  สรโณ  อรูป  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๓๖] เหตุยา เทฺว ฯ   
                 นสรณทุกนโลกิยทุเก สรณทุกโลกิยทกุ   
        [๑๔๓๗]   นสรณ  นโลกิย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อรโณ  โลกโิย  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๓๘] เหตุยา เอก   
        [๑๔๓๙]   นสรณ   นโลกุตฺตร  ธมฺม  ปจฺจยา  อรโณ  โลกตฺุตโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๔๐] เหตุยา เอก ฯ   
           นสรณทุกนเกนจิวิ ฺเยฺยทุเก สรณทุกเกนจิวิ ฺเยฺยทุก   
        [๑๔๔๑]  นสรณ นเกนจิวิ ฺเยฺย ธมฺม ปฏิจฺจ อรโณ เกนจิวิ ฺเยฺโย    
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ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๔๒] เหตุยา ตีณิ ฯ   
        [๑๔๔๓]    นสรณ    นเกนจินวิ ฺเยฺย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   
เกนจินวิ ฺเยฺโย ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๔๔] เหตุยา ตีณิ ฯ   
            นสรณทุกนอาสวโคจฺฉกทุเก สรณทุกอาสวโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๔๕]   นอรณ  นอาสว  ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ  อาสโว  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เอก ฯ   
                    นสรณทุกนส ฺโชนโคจฺฉกทุเก   
                     สรณทุกส ฺโชนโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๔๖]   นอรณ   นส ฺโชน   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ  ส ฺโชโน   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๔๗] เหตุยา เอก ฯ   
             นสรณทุกนคนฺถโคจฺฉกทุเก สรณทุกคนฺถโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๔๘]   นอรณ   นคนฺถ   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  สรโณ  คนฺโถ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๔๙] เหตุยา เอก ฯ   
             นสรณทุกนโอฆโคจฺฉกทุเก สรณทุกโอฆโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๕๐]   นอรณ   นโอฆ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ  โอโฆ  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๔๕๑] เหตุยา เอก ฯ   
             นสรณทุกนโยคโคจฺฉกทุเก สรณทุกโยคโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๕๒]   นอรณ   นโยค   ธมมฺ  ปฏิจฺจ  สรโณ  โยโค  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๕๓] เหตุยา เอก ฯ   
            นสรณทุกนนีวรณโคจฺฉกทุเก สรณทุกนีวรณโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๕๔]    นอรณ   นนีวรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ   นีวรโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๕๕] เหตุยา เอก ฯ   
                    นสรณทุกนปรามาสโคจฺฉกทุเก   
                     สรณทุกปรามาสโคจฺฉกทุก   
        [๑๔๕๖]   นอรณ   นปรามาส   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ  ปรามาโส   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๕๗] เหตุยา เอก ฯ   
               นสรณทุกนสารมฺมณทุเก สรณทุกสารมฺมณทุก   
        [๑๔๕๘]   นสรณ   นสารมฺมณ   ธมฺม  ปฏิจฺจ  สรโณ  สารมฺมโณ   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เอก ฯ   
        [๑๔๕๙]     นสรณ    นอนารมฺมณ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ   
อนารมฺมโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๖๐] เหตุยา เทฺว ฯ    



อภิ. ป.(๖) ปจจฺนีย-อนุโลมปจฺจนยี-ปจฺจนยีานุโลม - หนาท่ี 535 

                  นสรณทุกนจิตฺตทุเก สรณทุกจิตฺตทุก   
        [๑๔๖๑]   นสรณ   นจิตฺต   ธมฺม  ปฏิจฺจ  อรโณ  จิตฺโต  ธมฺโม   
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๖๒] เหตุยา เทฺว ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                นสรณทุกนเจตสิกทุเก สรณทุกเจตสิกทุก   
        [๑๔๖๓]   นสรณ   นเจตสิก   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  เจตสิโก   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๖๔] เหตุยา เทฺว ฯ   
            นสรณทุกนจิตฺตสมฺปยุตฺตทุเก สรณทุกจิตฺตสมฺปยุตฺตทุก   
        [๑๔๖๕]    นสรณ    นจิตฺตสมฺปยุตฺต    ธมฺม    ปฏิจฺจ   อรโณ   
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ   
              นสรณทุกนจิตฺตสสฏทุเก สรณทุกจิตฺตสสฏทุก   
        [๑๔๖๖]     นสรณ    นจิตฺตสสฏ    ธมฺม    ปฏิจฺจ    อรโณ   
จิตฺตสสฏโ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๖๗] เหตุยา เทฺว ฯ   
                            ฯเปฯ   
                    นสรณทุกนทสฺสเนนปหาตพฺพทุเก   
                     สรณทุกทสฺสเนนปหาตพฺพทุก   
        [๑๔๖๘]    นอรณ   นทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   สรโณ   
ทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ    
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        [๑๔๖๙] เหตุยา เอก ฯ   
        [๑๔๗๐]   นอรณ   นนทสฺสเนนปหาตพฺพ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ   
นทสฺสเนนปหาตพฺโพ ธมฺโม อุปฺปชชฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๗๑] เหตุยา เอก ฯ   
                            สงฺขิตฺต   
                นสรณทุกนสอุตฺตรทุเก สรณทุกสอุตฺตรทุก   
        [๑๔๗๒]   นสรณ   นสอุตฺตร   ธมฺม   ปฏิจฺจ   อรโณ  สอุตฺตโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๗๓] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
               สหชาตวารมฺป ปจฺจยวารมฺป นิสฺสยวารมฺป   
              สสฏวารมฺป สมฺปยุตฺตวารมฺป ปฏิจฺจวารสทิส ฯ   
        [๑๔๗๔]    นสรโณ   นสอุตฺตโร   ธมโฺม   อรณสฺส   สอุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ   
        [๑๔๗๕]    นสรโณ   นสอุตฺตโร   ธมโฺม   อรณสฺส   สอุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย: เอก ฯ   
        [๑๔๗๖]  เหตุยา  เอก  อารมฺมเณ  เอก  อธิปติยา เอก ฯ เปฯ   
อวิคเต เอก ฯเปฯ   
        [๑๔๗๗]    นสรโณ   นสอุตฺตโร   ธมโฺม   อรณสฺส   สอุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย:  ...  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย:   
... อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ... ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ    
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        [๑๔๗๘] นเหตุยา เอก นอารมฺมเณ เอก ฯ   
        [๑๔๗๙] เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอก ฯ   
        [๑๔๘๐] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอก ฯ   
        ยถา กุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        [๑๔๘๑]   นสรณ   นอนุตฺตร   ธมฺม   ปจฺจยา  อรโณ  อนุตฺตโร   
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ   
        [๑๔๘๒] เหตุยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
        [๑๔๘๓]    นสรโณ   นอนุตฺตโร   ธมโฺม   อรณสฺส   อนุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๔๘๔]  อนนฺตเร  เอก  สมนนตฺเร  เอก [๑] อุปนิสฺสเย เทฺว   
ปุเรชาเต   เอก   อาเสวเน   เอก  วิปฺปยตฺุเต  เอก  อตฺถิยา  เอก   
นตฺถิยา เอก วิคเต เอก อวิคเต เอก ฯ   
        [๑๔๘๕]    นสรโณ   นอนุตฺตโร   ธมโฺม   อรณสฺส   อนุตฺตรสฺส   
ธมฺมสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย:  ...  ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
นอรโณ     นอนุตฺตโร     ธมฺโม    อรณสฺส    อนุตฺตรสฺส    ธมมฺสฺส   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ   
        [๑๔๘๖]    นเหตุยา   เทฺว   นอารมฺมเณ   เทฺว   นอุปนิสฺสเย   
เอก นปุเรชาเต เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ   
        [๑๔๘๗] อุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา เทฺว ฯ   
#๑ ม. นิสฺสเย เอก ฯ   
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        [๑๔๘๘]   นเหตุปจฺจยา   อุปนิสฺสเย   เทฺว   ปุเรชาเต   เอก   
อตฺถิยา เอก อวิคเต เอก ฯ   
                  ยถากุสลตฺติเก ป ฺหาวาร เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                        ปจฺจนียานุโลมทุกทุกปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                                ปจฺจนียานุโลมปฏาน นิฏ ิต ฯ   
                อนุโลม ทกุตฺติกปฏานโต ปฏาย ยาว ปริโยสานา   
                                ตึสมตฺเตหิ ภาณวาเรหิ ปฏาน ฯ   
                                        ปฏานปฺปกรณ ปริปุณฺณ   
                                                อภิธมฺมปฏก   
                                                        นฏิ ิต   
                                        _____________________  
                เอตฺตาวตา จ อเมฺหหิ     ย ปุ ฺ ปสุต พหุ   
                ต โน เทวานุโมทนฺตุ      สพฺพ สมฺปตฺติ สิทฺธิยา   
                ทกฺุขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา    ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา   
                โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา    เขม ปปฺโปนฺตุ ปาณิโน   
                สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา    ปจฺเจกาน ฺจ ย พล   
                เตส จ ธมฺมเตเชน       รกฺข พนฺธามิ สพฺพโส   
                                        ____________________ 


