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                                    อภิธมฺมปฏเก ยมก    
                                        ปโม ภาโค     
                                        ___________      
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส     
                                        มูลยมก     
                                     อุทฺเทสวาโร      
        [๑]   เยเกจิ   กุสลา   ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูลา  เย  วา     
ปน   กุสลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลา  ฯ  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา     
สพฺเพ   เต  กสุลมูเลน  เอกมูลา  เย  วา  ปน  กุสลมูเลน  เอกมูลา    
สพฺเพ   เต   ธมฺมา  กุสลา  ฯ  เยเกจิ  กสุลมูเลน  เอกมูลา  ธมฺมา     
สพฺเพ   เต   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลา   เย   วา   ปน  กุสลมูเลน     
อ ฺม ฺมูลา   สพฺเพ   เต  ธมฺมา  กุสลา  ฯ  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา    
สพฺเพ   เต   กุสลมูลมลูา   เย   วา   ปน  กุสลมูลมลูา  สพฺเพ  เต     
ธมฺมา   กุสลา   ฯ   เยเกจิ   กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน     
เอกมูลมูลา   เย   วา   ปน   กุสลมูเลน   เอกมูลมูลา   สพฺเพ  เต    
ธมฺมา   กุสลา   ฯ   เยเกจิ   กุสลมูเลน  เอกมูลมูลา  ธมฺมา  สพฺเพ    
เต    กุสลมูเลน    อ ฺม ฺมูลมูลา    เย    วา   ปน   กุสลมูเลน     
อ ฺม ฺมูลมูลา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   กุสลา   ฯ   เยเกจิ  กุสลา    
ธมฺมา   สพฺเพ   เต   กุสลมูลกา   เย   วา  ปน  กุสลมูลกา  สพฺเพ     
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เต  ธมฺมา  กสุลา  ฯ  เยเกจิ  กุสลา  ธมมฺา  สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน     
เอกมูลกา   เย   วา  ปน  กุสลมูเลน  เอกมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมมฺา     
กุสลา  ฯ  เยเกจิ  กุสลมูเลน  เอกมูลกา  ธมฺมา  สพฺเพ เต กุสลมูเลน    
อ ฺม ฺมูลกา   เย   วา   ปน   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา   สพฺเพ    
เต  ธมฺมา  กสุลา  ฯ  เยเกจิ  กุสลา  ธมมฺา  สพฺเพ เต กุสลมูลมูลกา    
เย  วา  ปน  กุสลมูลมลูกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลา     
ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน  เอกมูลมลูกา  เย  วา  ปน  กุสลมูเลน     
เอกมูลมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   กุสลา   ฯ  เยเกจิ  กุสลมูเลน     
เอกมูลมูลกา    ธมฺมา    สพฺเพ   เต   กสุลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกา   
เย วา ปน กุสลมูเลน อ ฺม ฺมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา ฯ     
        [๒]   เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อกุสลมูลา  เย  วา     
ปน   อกุสลมูลา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  อกุสลา  ฯ  เยเกจิ  อกุสลา    
ธมฺมา   สพฺเพ  เต  อกุสลมูเลน  เอกมูลา  เย  วา  ปน  อกุสลมูเลน    
เอกมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลา  ฯ  เยเกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลา     
ธมฺมา    สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลา   เย   วา   ปน    
อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลา   สพฺเพ   เต  ธมฺมา  อกุสลา  ฯ  เยเกจิ    
อกุสลา  ธมมฺา  สพฺเพ  เต  อกุสลมลูมูลา  เย  วา  ปน  อกุสลมูลมูลา    
สพฺเพ   เต  ธมฺมา  อกุสลา  ฯ  เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต    
อกุสลมูเลน   เอกมูลมูลา   เย   วา   ปน   อกุสลมูเลน  เอกมูลมลูา     
สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อกุสลา   ฯ  เยเกจิ  อกุสลมูเลน  เอกมูลมลูา      
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ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลา   เย   วา  ปน     
อกุสลมูเลน    อ ฺม ฺมูลมูลา    สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อกุสลา   ฯ    
เยเกจิ   อกุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อกุสลมูลกา  เย  วา  ปน     
อกุสลมูลกา   สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลา  ฯ  เยเกจิ  อกุสลา  ธมมฺา     
สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   เอกมูลกา   เย   วา   ปน  อกุสลมูเลน     
เอกมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อกุสลา   ฯ  เยเกจิ  อกุสลมูเลน    
เอกมูลกา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา   เย     
วา   ปน  อกสุลมูเลน  อ ฺม ฺมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกสุลา  ฯ     
เยเกจิ   อกุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ  เต  อกุสลมูลมลูกา  เย  วา  ปน    
อกุสลมูลมลูกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกสุลา  ฯ  เยเกจิ  อกุสลา ธมฺมา    
สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   เอกมูลมูลกา   เย  วา  ปน  อกุสลมูเลน    
เอกมูลมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  อกุสลา  ฯ  เยเกจิ  อกุสลมูเลน     
เอกมูลมูลกา   ธมฺมา   สพฺเพ  เต  อกุสลมูเลน  อ ฺม ฺมูลมูลกา  เย   
วา ปน อกุสลมูเลน อ ฺม ฺมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลา ฯ      
        [๓]   เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลา  เย     
วา   ปน   อพฺยากตมูลา   สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ     
อพฺยากตา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อพฺยากตมูเลน  เอกมูลา  เย  วา     
ปน   อพฺยากตมูเลน   เอกมูลา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ     
เยเกจิ   อพฺยากตมูเลน   เอกมูลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน     
อ ฺม ฺมูลา     เย    วา    ปน    อพฺยากตมูเลน    อ ฺม ฺมูลา      
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สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต    
อพฺยากตมูลมูลา   เย   วา   ปน  อพฺยากตมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา     
อพฺยากตา   ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน    
เอกมูลมูลา   เย   วา   ปน  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลมลูา  สพฺเพ  เต    
ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลมูลา ธมฺมา สพฺเพ    
เต   อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลา   เย   วา  ปน  อพฺยากตมูเลน     
อ ฺม ฺมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตา    
ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อพฺยากตมูลกา   เย   วา  ปน  อพฺยากตมูลกา     
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต    
อพฺยากตมูเลน   เอกมูลกา   เย   วา  ปน  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลกา     
สพฺเพ   เต  ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลกา    
ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา   เย  วา  ปน    
อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อพฺยากตา  ฯ     
เยเกจิ   อพฺยากตา   ธมฺมา   สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลมูลกา  เย  วา    
ปน   อพฺยากตมูลมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  อพฺยากตา  ฯ  เยเกจิ    
อพฺยากตา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อพฺยากตมูเลน   เอกมูลมูลกา  เย    
วา  ปน  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา อพฺยากตา ฯ    
เยเกจิ  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลมูลกา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต อพฺยากตมูเลน    
อ ฺม ฺมูลมูลกา   เย   วา   ปน   อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกา   
สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตา ฯ       
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        [๔]  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูลา  เย  วา ปน    
นามมูลา  สพฺเพ  เต  ธมมฺา  นามา  ฯ  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา สพฺเพ     
เต   นามมูเลน  เอกมูลา  เย  วา  ปน  นามมูเลน  เอกมูลา  สพฺเพ      
เต  ธมฺมา  นามา  ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน  เอกมูลา  ธมฺมา สพฺเพ เต     
นามมูเลน   อ ฺม ฺมูลา   เย   วา   ปน   นามมูเลน  อ ฺม ฺมูลา     
สพฺเพ   เต   ธมฺมา   นามา  ฯ  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต      
นามมูลมูลา  เย  วา  ปน  นามมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามา  ฯ     
เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูเลน  เอกมูลมูลา เย วา ปน     
นามมูเลน  เอกมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามา ฯ เยเกจิ นามมูเลน    
เอกมูลมูลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   นามมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลา  เย    
วา   ปน   นามมูเลน  อ ฺม ฺมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามา  ฯ    
เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูลกา  เย  วา ปน นามมูลกา      
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามา  ฯ เยเกจิ นามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน     
เอกมูลกา   เย   วา  ปน  นามมูเลน  เอกมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมมฺา      
นามา  ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน  เอกมูลกา  ธมฺมา  สพฺเพ เต นามมูเลน     
อ ฺม ฺมูลกา   เย   วา   ปน   นามมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา   สพฺเพ     
เต  ธมฺมา  นามา  ฯ  เยเกจิ  นามา  ธมมฺา  สพฺเพ เต นามมูลมูลกา     
เย  วา  ปน  นามมูลมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา นามา ฯ เยเกจิ นามา      
ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูเลน  เอกมูลมลูกา  เย  วา  ปน  นามมูเลน     
เอกมูลมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   นามา   ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน      
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เอกมูลมูลกา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต  นามมูเลน  อ ฺม ฺมูลมูลกา  เย    
วา ปน นามมูเลน อ ฺม ฺมูลมูลกา สพฺเพ  เต ธมฺมา นามา ฯ      
        [๕]   เยเกจิ   กุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต  กุสลเหตู  ฯเปฯ     
กุสลนิทานา    ฯเปฯ    กุสลสมฺภวา    ฯเปฯ    กุสลปฺปภวา   ฯเปฯ     
กุสลสมุฏานา    ฯเปฯ   กุสลาหารา   ฯเปฯ   กุสลารมฺมณา   ฯเปฯ     
กุสลปจฺจยา ฯเปฯ กุสลสมุทยา ฯเปฯ      
            มลู เหตุ นิทาน ฺจ               สมฺภโว ปภเวน จ     
            สมฏุานาหารารมฺมณา    ปจฺจโย สมุทเยน จาติ ฯ     
                                         อุทฺเทสวาโร ฯ   
                                         นิทฺเทสวาโร    
        [๖]   เยเกจิ   กุสลา   ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูลาติ:  ตีเณว     
กุสลมูลานิ   อวเสสา   กสุลา  ธมฺมา  น  กุสลมูลา  ฯ  เย  วา  ปน    
กุสลมูลา   สพฺเพ  เต  ธมมฺา  กุสลาติ:  อามนฺตา  ฯ  เยเกจิ  กุสลา    
ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน  เอกมูลาติ:  อามนฺตา  ฯ  เย  วา ปน    
กุสลมูเลน   เอกมูลา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   กุสลาติ:  กุสลสมุฏาน     
รูป   กุสลมูเลน   เอกมูล   น   กุสล  กสุล  กุสลมูเลน  เอกมูล ฺเจว    
กุสล ฺจ  ฯ  เยเกจิ  กุสลมูเลน  เอกมูลา  ธมฺมา  สพฺเพ เต กุสลมูเลน   
อ ฺม ฺมูลาติ:    มูลานิ    ยานิ    เอกโต   อุปฺปชฺชนฺติ   กุสลมูลานิ   
เอกมูลานิ    เจว    อ ฺม ฺมูลานิ   จ   อวเสสา   กุสลมูลสหชาตา     
ธมฺมา   กุสลมูเลน   เอกมูลา  น  จ  อ ฺม ฺมูลา  ฯ  เย  วา  ปน     
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กุสลมูเลน อ ฺม ฺมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗]   เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูลมูลาติ:  ตีเณว    
กุสลมูลมลูานิ   อวเสสา   กุสลา   ธมฺมา   น   กุสลมูลมูลา   ฯ  เย    
วา   ปน   กุสลมูลมลูา   สพฺเพ   เต  ธมมฺา  กุสลาติ:  อามนฺตา  ฯ     
เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต กุสลมูเลน เอกมูลมลูาติ: อามนฺตา ฯ   
เย   วา   ปน  กุสลมูเลน  เอกมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ:     
กุสลสมุฏาน   รูป   กุสลมูเลน  เอกมูลมูล  น  กสุล  กุสล  กสุลมูเลน         
เอกมูลมูล ฺเจว   กุสล ฺจ   ฯ  เยเกจิ  กสุลมูเลน  เอกมูลมูลา  ธมฺมา     
สพฺเพ   เต   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลาติ:   มูลานิ   ยานิ  เอกโต     
อุปฺปชฺชนฺติ    กุสลมูลานิ   เอกมูลมลูานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลมูลานิ   จ          
อวเสสา   กุสลมูลสหชาตา   ธมฺมา   กุสลมูเลน   เอกมูลมูลา   น  จ    
อ ฺม ฺมูลมูลา    ฯ   เย   วา   ปน   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลา   
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๘]  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต กุสลมูลกาติ: อามนฺตา ฯ     
เย   วา  ปน  กุสลมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ:  กุสลสมุฏาน   
รูป   กุสลมูลก   น   กุสล  กุสล  กุสลมลูก ฺเจว  กุสล ฺจ  ฯ  เยเกจิ   
กุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   กุสลมูเลน  เอกมูลกาติ:  อามนฺตา  ฯ     
เย   วา   ปน   กุสลมูเลน  เอกมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมมฺา  กุสลาติ:    
กุสลสมุฏาน   รูป   กุสลมูเลน   เอกมูลก  น  กุสล  กุสล  กุสลมูเลน          
เอกมูลก ฺเจว   กุสล ฺจ   ฯ   เยเกจิ   กสุลมูเลน  เอกมูลกา  ธมมฺา     
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สพฺเพ   เต   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลกาติ:   มูลานิ   ยานิ   เอกโต   
อุปฺปชฺชนฺติ    กุสลมูลานิ    เอกมูลกานิ    เจว   อ ฺม ฺมูลกานิ   จ    
อวเสสา   กุสลมูลสหชาตา   ธมฺมา   กุสลมูเลน   เอกมูลกา   น   จ     
อ ฺม ฺมูลกา    ฯ    เย    วา   ปน   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา     
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๙]  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลมลูกาติ: อามนฺตา ฯ    
เย  วา  ปน  กุสลมูลมลูกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ: กุสลสมฏุาน     
รูป   กุสลมูลมูลก   น   กสุล  สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน  เอกมูลมลูกาติ:    
เยเกจิ   กุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   กสุลมูเลน   เอกมูลมูลกาติ:    
อามนฺตา   ฯ   เย   วา   ปน  กุสลมูเลน  เอกมูลมูลกา  สพฺเพ  เต     
ธมฺมา   กุสลาติ:  กุสลสมฏุาน  รูป  กสุลมูเลน  เอกมูลมูลก  น  กุสล    
กุสล   กุสลมเูลน   เอกมูลมูลก ฺเจว   กุสล ฺจ  ฯ  เยเกจิ  กุสลมูเลน    
เอกมูลมูลกา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   กุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกาติ:     
มูลานิ   ยานิ   เอกโต   อุปปฺชฺชนฺติ   กสุลมูลานิ  เอกมูลมูลกานิ  เจว    
อ ฺม ฺมูลมูลกานิ   จ   อวเสสา   กสุลมูลสหชาตา  ธมฺมา  กสุลมูเลน   
เอกมูลมูลกา   น   จ  อ ฺม ฺมูลมูลกา  ฯ  เย  วา  ปน  กุสลมูเลน     
อ ฺม ฺมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ     
                          ___________      
        [๑๐]  เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อกุสลมูลาติ:  ตีเณว     
อกุสลมูลานิ   อวเสสา   อกุสลา   ธมฺมา  น  อกุสลมูลา  ฯ  เย  วา     
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ปน   อกุสลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ:  อามนฺตา  ฯ  เยเกจิ     
อกุสลา   ธมมฺา  สพฺเพ  เต  อกุสลมูเลน  เอกมูลาติ:  อเหตุก  อกุสล     
อกุสลมูเลน   น   เอกมูล   สเหตุก   อกสุล  อกุสลมูเลน  เอกมูล  ฯ    
เย   วา   ปน  อกุสลมูเลน  เอกมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ:    
อกุสลสมุฏาน    รูป    อกุสลมูเลน    เอกมูล   น   อกุสล   อกุสล    
อกุสลมูเลน  เอกมูล ฺเจว  อกุสล ฺจ  ฯ  เยเกจิ  อกุสลมูเลน  เอกมูลา   
ธมฺมา    สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลาติ:   มลูานิ   ยานิ     
เอกโต   อุปปฺชฺชนฺติ   อกสุลมูลานิ   เอกมูลานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลานิ    
จ   อวเสสา   อกุสลมลูสหชาตา   ธมมฺา   อกุสลมูเลน   เอกมูลา  น     
จ   อ ฺม ฺมูลา   ฯ   เย   วา   ปน   อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลา     
สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๑]  เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต อกุสลมูลมูลาติ: ตีเณว    
อกุสลมูลมลูานิ   อวเสสา   อกุสลา   ธมฺมา  น  อกสุลมูลมลูา  ฯ  เย    
วา   ปน   อกสุลมูลมลูา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ:  อามนฺตา  ฯ     
เยเกจิ   อกุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน  เอกมูลมูลาติ:    
อเหตุก    อกสุล    อกุสลมูเลน    น   เอกมูลมูล   สเหตุก   อกุสล   
อกุสลมูเลน   เอกมูลมูล   ฯ   เย  วา  ปน  อกุสลมูเลน  เอกมูลมลูา    
สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อกุสลาติ:   อกุสลสมุฏาน   รปู   อกุสลมูเลน    
เอกมูลมูล    น    อกุสล    อกุสล    อกสุลมูเลน    เอกมูลมูล ฺเจว    
อกุสล ฺจ   ฯ   เยเกจิ   อกสุลมูเลน  เอกมูลมูลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต     
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อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลาติ:   มูลานิ   ยานิ   เอกโต   อุปปฺชฺชนฺติ   
อกุสลมูลานิ    เอกมูลมูลานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลมูลานิ   จ   อวเสสา     
อกุสลมูลสหชาตา  ธมฺมา  อกุสลมูเลน เอกมูลมูลา น จ อ ฺม ฺมูลมูลา ฯ     
เย    วา    ปน    อกุสลมูเลน    อ ฺม ฺมูลมูลา    สพฺเพ    เต    
ธมฺมา อกุสลาติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๒]  เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต อกุสลมูลกาติ: อเหตุก    
อกุสล   น   อกุสลมูลก  สเหตุก  อกุสล  อกุสลมลูก  ฯ  เย  วา  ปน    
อกุสลมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อกุสลาติ:   อกุสลสมุฏาน   รปู    
อกุสลมูลก    น    อกุสล    อกุสล   อกสุลมูลก ฺเจว   อกุสล ฺจ   ฯ    
เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อกุสลมูเลน  เอกมูลกาติ: อเหตุก   
อกุสล    อกสุลมูเลน   น   เอกมูลก   สเหตุก   อกสุล   อกุสลมูเลน    
เอกมูลก  ฯ  เย  วา  ปน  อกุสลมูเลน  เอกมูลกา  สพฺเพ  เต ธมฺมา    
อกุสลาติ:   อกุสลสมุฏาน   รูป   อกสุลมูเลน   เอกมูลก   น  อกุสล    
อกุสล   อกุสลมูเลน  เอกมูลก ฺเจว  อกุสล ฺจ  ฯ  เยเกจิ  อกุสลมูเลน     
เอกมูลกา   ธมฺมา   สพฺเพ  เต  อกุสลมูเลน  อ ฺม ฺมูลกาติ:  มูลานิ     
ยานิ  เอกโต  อุปฺปชฺชนฺติ  อกุสลมลูานิ  เอกมูลกานิ เจว อ ฺม ฺมูลกานิ   
จ      อวเสสา      อกุสลมลูสหชาตา      ธมฺมา      อกุสลมูเลน      
เอกมูลกา   น   จ   อ ฺม ฺมูลกา   ฯ   เย  วา  ปน  อกุสลมูเลน     
อ ฺม ฺมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อามนฺตา ฯ       
        [๑๓]   เยเกจิ   อกุสลา   ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อกสุลมูลมลูกาติ:     
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อเหตุก   อกสุล   น   อกสุลมูลมลูก  สเหตุก  อกุสล  อกุสลมลูมูลก  ฯ    
เย  วา  ปน  อกุสลมูลมลูกา  สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อกุสลสมุฏาน     
รูป     อกุสลมูลมูลก     น    อกุสล    อกุสล    อกุสลมูลมลูก ฺเจว    
อกุสล ฺจ   ฯ   เยเกจิ   อกสุลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต  อกุสลมูเลน     
เอกมูลมูลกาติ:    อเหตุก    อกุสล    อกสุลมูเลน   น   เอกมูลมลูก    
สเหตุก  อกุสล  อกุสลมูเลน  เอกมูลมลูก  ฯ  เย  วา  ปน อกุสลมูเลน     
เอกมูลมูลกา    สพฺเพ    เต    ธมฺมา    อกุสลาติ:   อกุสลสมุฏาน   
รูป    อกุสลมูเลน    เอกมูลมูลก   น   อกุสล   อกสุล   อกุสลมูเลน   
เอกมูลมูลก ฺเจว   อกุสล ฺจ   ฯ   เยเกจิ   อกุสลมูเลน  เอกมูลมูลกา   
ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อกุสลมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกาติ:  มลูานิ  ยานิ    
เอกโต  อุปฺปชฺชนฺติ  อกุสลมูลานิ  เอกมูลมูลานิ  เจว  อ ฺม ฺมูลมูลกานิ    
จ      อวเสสา      อกุสลมลูสหชาตา      ธมฺมา      อกุสลมูเลน      
เอกมูลมูลกา   น  จ  อ ฺม ฺมูลมูลกา  ฯ  เย  วา  ปน  อกุสลมูเลน     
อ ฺม ฺมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อามนฺตา ฯ    
                        ________________    
        [๑๔]  เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูลาติ: ตีเณว     
อพฺยากตมูลานิ   อวเสสา  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อพฺยากตมูลา  ฯ  เย    
วา  ปน  อพฺยากตมูลา  สพฺเพ  เต  ธมมฺา  อพฺยากตาติ:  อามนฺตา  ฯ    
เยเกจิ   อพฺยากตา   ธมฺมา   สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลาติ:     
อเหตุก   อพฺยากต   อพฺยากตมูเลน   น   เอกมูล   สเหตุก  อพฺยากต     
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อพฺยากตมูเลน   เอกมูล   ฯ   เย  วา  ปน  อพฺยากตมูเลน  เอกมลูา    
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตาติ:  อามนฺตา  ฯ  เยเกจิ  อพฺยากตมูเลน     
เอกมูลา   ธมมฺา   สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน  อ ฺม ฺมูลาติ:  มูลานิ     
ยานิ  เอกโต  อุปฺปชฺชนฺติ  อพฺยากตมูลานิ  เอกมูลานิ เจว อ ฺม ฺมูลานิ   
จ     อวเสสา     อพฺยากตมูลสหชาตา     ธมฺมา     อพฺยากตมูเลน      
เอกมูลา   น   จ   อ ฺม ฺมูลา   ฯ   เย  วา  ปน  อพฺยากตมูเลน     
อ ฺม ฺมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๕]  เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลมูลาติ:     
ตีเณว  อพฺยากตมูลมูลานิ  อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลมูลา ฯ   
เย   วา   ปน   อพฺยากตมูลมูลา   สพฺเพ   เต  ธมฺมา  อพฺยากตาติ:    
อามนฺตา   ฯ   เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน    
เอกมูลมูลาติ:    อเหตุก   อพฺยากต   อพฺยากตมูเลน   น   เอกมูลมูล    
สเหตุก  อพฺยากต  อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูล ฯ เย วา ปน อพฺยากตมูเลน     
เอกมูลมูลา    สพฺเพ    เต    ธมฺมา   อพฺยากตาติ:   อามนฺตา   ฯ    
เยเกจิ  อพฺยากตมูเลน  เอกมูลมูลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน    
อ ฺม ฺมูลมูลาติ:   มูลานิ   ยานิ   เอกโต  อุปฺปชชฺนฺติ  อพฺยากตมูลานิ          
เอกมูลมูลานิ      เจว      อ ฺม ฺมูลมูลานิ      จ      อวเสสา     
อพฺยากตมูลสหชาตา    ธมฺมา    อพฺยากตมูเลน   เอกมูลมูลา   น   จ    
อ ฺม ฺมูลมูลา   ฯ   เย   วา   ปน  อพฺยากตมูเลน  อ ฺม ฺมูลมูลา   
สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ     
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        [๑๖]   เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลกาติ:    
อเหตุก  อพฺยากต  น  อพฺยากตมูลก  สเหตุก  อพฺยากต  อพฺยากตมูลก ฯ    
เย   วา   ปน   อพฺยากตมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  อพฺยากตาติ:     
อามนฺตา   ฯ   เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูเลน    
เอกมูลกาติ:   อเหตุก  อพฺยากต  อพฺยากตมูเลน  น  เอกมูลก  สเหตุก    
อพฺยากต   อพฺยากตมูเลน   เอกมูลก  ฯ  เย  วา  ปน  อพฺยากตมูเลน     
เอกมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  อพฺยากตาติ:  อามนฺตา  ฯ  เยเกจิ    
อพฺยากตมูเลน    เอกมูลกา    ธมฺมา    สพฺเพ   เต   อพฺยากตมูเลน    
อ ฺม ฺมูลกาติ:   มูลานิ   ยานิ   เอกโต   อุปฺปชชฺนฺติ  อพฺยากตมูลานิ   
เอกมูลกานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลกานิ  จ  อวเสสา  อพฺยากตมูลสหชาตา     
ธมฺมา    อพฺยากตมูเลน    เอกมูลกา    น   จ   อ ฺม ฺมูลกา   ฯ        
เย   วา   ปน   อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลกา   สพฺเพ  เต  ธมฺมา    
อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๗]  เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต อพฺยากตมูลมูลกาติ:     
อเหตุก  อพฺยากต  น อพฺยากตมูลมูลก สเหตุก อพฺยากต อพฺยากตมูลมูลก ฯ          
เย     วา     ปน     อพฺยากตมูลมูลกา    สพฺเพ    เต    ธมฺมา      
อพฺยากตาติ:   อามนฺตา   ฯ   เยเกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต    
อพฺยากตมูเลน    เอกมูลมลูกาติ:   อเหตุก   อพฺยากต   อพฺยากตมูเลน     
น   เอกมูลมลูก   สเหตุก   อพฺยากต   อพฺยากตมูเลน  เอกมูลมลูก  ฯ    
เย   วา   ปน   อพฺยากตมูเลน   เอกมูลมูลกา   สพฺเพ   เต  ธมฺมา      
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อพฺยากตาติ:   อามนฺตา   ฯ   เยเกจิ   อพฺยากตมูเลน   เอกมูลมูลกา     
ธมฺมา    สพฺเพ    เต   อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกาติ:   มลูานิ     
ยานิ    เอกโต    อุปฺปชชฺนฺติ   อพฺยากตมูลานิ   เอกมูลมูลกานิ   เจว    
อ ฺม ฺมูลมูลกานิ     จ    อวเสสา    อพฺยากตมูลสหชาตา    ธมฺมา     
อพฺยากตมูเลน    เอกมูลมลูกา   น   จ   อ ฺม ฺมูลมูลกา   ฯ   เย     
วา    ปน   อพฺยากตมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา     
อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ    
                          ___________      
         [๑๘]   เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูลาติ:  นเวว      
นามมูลานิ   อวเสสา   นามา  ธมฺมา  น  นามมูลา  ฯ  เย  วา  ปน    
นามมูลา   สพฺเพ  เต  ธมมฺา  นามาติ:  อามนฺตา  ฯ  เยเกจิ  นามา     
ธมฺมา   สพฺเพ  เต  นามมูเลน  เอกมูลาติ:  อเหตุก  นาม  นามมูเลน    
น   เอกมูล   สเหตุก   นาม   นามมูเลน  เอกมูล  ฯ  เย  วา  ปน     
นามมูเลน   เอกมูลา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   นามาติ:  นามสมุฏาน     
รูป   นามมูเลน   เอกมูล   น   นาม  นาม  นามมูเลน  เอกมูล ฺเจว   
นาม ฺจ  ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน  เอกมูลา  ธมฺมา  สพฺเพ เต นามมูเลน    
อ ฺม ฺมูลาติ:    มูลานิ    ยานิ    เอกโต   อุปฺปชฺชนฺติ   นามมูลานิ    
เอกมูลานิ    เจว    อ ฺม ฺมูลานิ   จ   อวเสสา   นามมูลสหชาตา    
ธมฺมา   นามมูเลน   เอกมูลา  น  จ  อ ฺม ฺมูลา  ฯ  เย  วา  ปน     
นามมูเลน อ ฺม ฺมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ       
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        [๑๙]  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูลมูลาติ:  นเวว     
นามมูลมูลานิ   อวเสสา   นามา  ธมฺมา  น  นามมูลมูลา  ฯ  เย  วา     
ปน   นามมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ:  อามนฺตา  ฯ  เยเกจิ    
นามา   ธมฺมา   สพฺเพ  เต  นามมูเลน  เอกมูลมูลาติ:  อเหตุก  นาม    
นามมูเลน   น   เอกมูลมลู   สเหตุก  นาม  นามมูเลน  เอกมูลมลู  ฯ     
เย   วา   ปน  นามมูเลน  เอกมูลมูลา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ:     
นามสมุฏาน   รูป   นามมูเลน  เอกมูลมูล  น  นาม  นาม  นามมูเลน    
เอกมูลมูล ฺเจว   นาม ฺจ   ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน  เอกมูลมูลา  ธมฺมา    
สพฺเพ   เต   นามมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลาติ:   มูลานิ   ยานิ  เอกโต   
อุปฺปชฺชนฺติ    นามมูลานิ   เอกมูลมูลานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลมูลานิ   จ   
อวเสสา   นามมูลสหชาตา   ธมฺมา   นามมูเลน   เอกมูลมูลา   น  จ      
อ ฺม ฺมูลมูลา    ฯ   เย   วา   ปน   นามมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลา    
สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๒๐]  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูลกาติ:  อเหตุก    
นาม   น   นามมูลก   สเหตุก   นาม   นามมูลก   ฯ  เย  วา  ปน     
นามมูลกา   สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ:  นามสมุฏาน  รูป  นามมูลก     
น   นาม   นาม   นามมูลก ฺเจว  นาม ฺจ  ฯ  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา    
สพฺเพ   เต   นามมูเลน   เอกมูลกาติ:  อเหตุก  นาม  นามมูเลน  น     
เอกมูลก   สเหตุก   นาม   นามมูเลน   เอกมูลก   ฯ  เย  วา  ปน     
นามมูเลน   เอกมูลกา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา  นามาติ:  นามสมุฏาน      
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รูป   นามมูเลน   เอกมูลก  น  นาม  นาม  นามมูเลน  เอกมูลก ฺเจว   
นาม ฺจ  ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน  เอกมูลกา  ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน    
อ ฺม ฺมูลกาติ:    มลูานิ    ยานิ   เอกโต   อุปฺปชฺชนฺติ   นามมูลานิ    
เอกมูลกานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลกานิ   จ   อวเสสา   นามมูลสหชาตา    
ธมฺมา  นามมูเลน  เอกมูลกา  น  จ  อ ฺม ฺมูลกา  ฯ  เย  วา  ปน     
นามมูเลน อ ฺม ฺมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๒๑]  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต นามมูลมูลกาติ: อเหตุก     
นาม   น   นามมูลมูลก  สเหตุก  นาม  นามมูลมูลก  ฯ  เย  วา  ปน   
นามมูลมูลกา    สพฺเพ   เต   ธมฺมา   นามาติ:   นามสมุฏาน   รปู   
นามมูลมูลก   น   นาม   นาม  นามมูลมูลก ฺเจว  นาม ฺจ  ฯ  เยเกจิ   
นามา   ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามมูเลน  เอกมูลมูลกาติ:  อเหตุก  นาม    
นามมูเลน   น  เอกมูลมลูก  สเหตุก  นาม  นามมูเลน  เอกมูลมลูก  ฯ     
เย   วา  ปน  นามมูเลน  เอกมูลมูลกา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ:     
นามสมุฏาน   รูป  นามมูเลน  เอกมูลมูลก  น  นาม  นาม  นามมูเลน    
เอกมูลมูลก ฺเจว  นาม ฺจ  ฯ  เยเกจิ  นามมูเลน  เอกมูลมูลกา  ธมฺมา    
สพฺเพ   เต   นามมูเลน   อ ฺม ฺมูลมูลกาติ:   มลูานิ  ยานิ  เอกโต   
อุปฺปชฺชนฺติ   นามมูลานิ   เอกมูลมูลกานิ   เจว   อ ฺม ฺมูลมูลกานิ  จ   
อวเสสา   นามมูลสหชาตา   ธมฺมา   นามมูเลน   เอกมูลมูลกา  น  จ      
อ ฺม ฺมูลมูลกา   ฯ   เย   วา   ปน   นามมูเลน  อ ฺม ฺมูลมูลกา    
สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ     
                          ___________     
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        [๒๒]  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ เต กุสลเหตู .. กุสลนิทานา     
กุสลสมฺภวา   กุสลปฺปภวา   กุสลสมุฏานา   กุสลาหารา   กุสลารมฺมณา   
กุสลปจฺจยา  กุสลสมุทยา  ..  ฯ  เยเกจิ  อกุสลา  ธมมฺา  .. เยเกจิ     
อพฺยากตา   ธมฺมา  ..  เยเกจิ  นามา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  นามเหตู     
..   นามนิทานา  นามสมฺภวา  นามปฺปภวา  นามสมุฏานา  นามาหารา      
นามารมฺมณา นามปจฺจยา นามสมุทยา .. ฯ     
                มลู เหตุ นิทาน ฺจ       สมภฺโว ปภเวน จ     
                สมุฏานาหารารมฺมณา    ปจฺจโย สมุทเยน จาติ ฯ     
                         มูลยมก นิฏ ิต ฯ     
                           ___________    
                           ขนฺธยมก     
                          ปณฺณตฺติวาโร     
        [๒๓]   ป ฺจกฺขนฺธา:   รูปกฺขนฺโธ   เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺโธ     
สงฺขารกฺขนฺโธ วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ    
                          อุทฺเทสวาโร      
        [๒๔]  รูป  รูปกฺขนโฺธ  รูปกฺขนโฺธ  รูป  ฯ  เวทนา เวทนากฺขนฺโธ    
เวทนากฺขนฺโธ    เวทนา    ฯ   ส ฺา   ส ฺากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺโธ    
ส ฺา   ฯ   สงฺขารา   สงฺขารกฺขนฺโธ   สงฺขารกฺขนฺโธ   สงฺขารา  ฯ    
วิ ฺาณ วิ ฺาณกฺขนฺโธ วิ ฺาณกฺขนฺโธ วิ ฺาณ ฯ       
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        [๒๕]  น  รูป  น  รปูกฺขนฺโธ  น  รูปกฺขนฺโธ  น รูป ฯ น เวทนา   
น  เวทนากฺขนฺโธ น เวทนากฺขนฺโธ น เวทนา ฯ น ส ฺา น ส ฺากฺขนฺโธ     
น   ส ฺากฺขนฺโธ   น   ส ฺา   ฯ   น  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ     
น  สงฺขารกฺขนฺโธ  น  สงฺขารา  ฯ  น  วิ ฺาณ  น  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  น     
วิ ฺาณกฺขนฺโธ น วิ ฺาณ ฯ    
                          ___________      
        [๒๖]  รูป  รูปกฺขนโฺธ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธ  ฯ  รูป  รูปกฺขนฺโธ   
ขนฺธา   ส ฺากฺขนฺโธ   ฯ   รูป  รูปกขฺนฺโธ  ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯ   
รูป   รูปกฺขนฺโธ   ขนฺธา   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ฯ  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ    
ขนฺธา  รูปกขฺนฺโธ  ฯ  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ขนธฺา  ส ฺากฺขนฺโธ  ฯ   
เวทนา    เวทนากฺขนฺโธ    ขนฺธา    สงฺขารกฺขนฺโธ    ฯ    เวทนา     
เวทนากฺขนฺโธ    ขนฺธา    วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ฯ   ส ฺา   ส ฺากฺขนฺโธ     
ขนฺธา   รูปกขฺนฺโธ  ฯ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธ  ฯ     
ส ฺา   ส ฺากฺขนฺโธ   ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ    
ขนฺโธ    วิ ฺาณกฺขนฺโธ    ฯ    สงฺขารา    สงฺขารกฺขนฺโธ    ขนฺธา   
รูปกฺขนฺโธ   ฯ   สงฺขารา   สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธ  ฯ   
สงฺขารา  สงฺขารกฺขนฺโธ  ขนฺธา  ส ฺากฺขนฺโธ ฯ สงฺขารา สงฺขารกฺขนฺโธ    
ขนฺธา       วิ ฺาณกฺขนฺโธ      ฯ      วิ ฺาณ      วิ ฺาณกฺขนฺโธ    
ขนฺธา  รูปกขฺนฺโธ  ฯ  วิ ฺาณ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธ ฯ    
วิ ฺาณ       วิ ฺาณกฺขนฺโธ       ขนธฺา      ส ฺากฺขนฺโธ      ฯ      
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วิ ฺาณ วิ ฺาณกฺขนฺโธ ขนฺธา สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ    
        [๒๗]  น  รูป  น  รปูกฺขนฺโธ  น ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ น รูป   
น  รูปกฺขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  ส ฺากฺขนฺโธ  ฯ  น  รปู  น  รูปกฺขนฺโธ    
น  ขนฺธา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯ  น  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ  น  ขนฺธา น   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ฯ  น  เวทนา น เวทนากฺขนฺโธ น ขนฺธา น รูปกฺขนฺโธ ฯ   
น   เวทนา   น   เวทนากฺขนฺโธ   น   ขนฺธา   น  ส ฺากฺขนฺโธ  ฯ     
น  เวทนา  น  เวทนากฺขนฺโธ  น  ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ น เวทนา     
น  เวทนากฺขนฺโธ  น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ น ส ฺา น ส ฺากฺขนฺโธ     
น    ขนฺธา    น   รูปกฺขนฺโธ   ฯ   น   ส ฺา   น   ส ฺากฺขนฺโธ     
น  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธ  ฯ  น  ส ฺา  น  ส ฺากฺขนฺโธ น ขนฺธา     
น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ น ส ฺา น ส ฺากฺขนฺโธ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ    
น   สงฺขารา   น   สงฺขารกฺขนฺโธ   น   ขนฺธา   น   รปูกฺขนฺโธ  ฯ     
น   สงฺขารา   น   สงฺขารกฺขนฺโธ   น  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธ  ฯ    
น  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ  น ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ น สงฺขารา    
น สงฺขารกฺขนฺโธ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ น วิ ฺาณ น วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
น   ขนฺธา   น   รูปกฺขนฺโธ   ฯ   น   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณกฺขนฺโธ     
น   ขนฺธา   น   เวทนากฺขนฺโธ   ฯ   น  วิ ฺาณ  น  วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
น  ขนฺธา  น  ส ฺากฺขนฺโธ  ฯ  น  วิ ฺาณ  น วิ ฺาณกฺขนฺโธ น ขนฺธา    
น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ    
                          ___________  



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 20 

        [๒๘]   รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา  รูป  ๑  ฯ  เวทนา  ขนฺโธ  ขนฺธา     
เวทนา   ฯ   ส ฺา   ขนฺโธ   ขนฺธา   ส ฺา   ฯ  สงฺขารา  ขนฺโธ     
ขนฺธา สงฺขารา ฯ วิ ฺาณ ขนฺโธ ขนฺธา วิ ฺาณ ฯ        
        [๒๙]  น  รูป  น  ขนฺโธ  น  ขนธฺา น รูป ฯ น เวทนา น ขนฺโธ    
น  ขนฺธา  น  เวทนา  ฯ  น  ส ฺา  น  ขนฺโธ  น ขนฺธา น ส ฺา ฯ      
น  สงฺขารา  น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  สงฺขารา ฯ น วิ ฺาณ น ขนฺโธ     
น ขนฺธา น วิ ฺาณ ฯ   
                          ___________      
        [๓๐]   รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา  เวทนา  ๒  ฯ  รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา     
ส ฺา   ฯ   รูป   ขนฺโธ   ขนฺธา   สงฺขารา  ฯ  รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา   
วิ ฺาณ   ฯ   เวทนา  ขนโฺธ  ขนฺธา  รปู  ฯ  เวทนา  ขนฺโธ  ขนฺธา    
ส ฺา   ฯ   เวทนา   ขนฺโธ   ขนฺธา   สงฺขารา  ฯ  เวทนา  ขนฺโธ      
#๑ ตตฺถ ขนฺธา รูปนฺติอาทีสุ ขนฺโธ รปูกฺขนฺโธ ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธติ   
#อตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ กสมฺา ฯ นิทฺเทสวาเร เอว ภาชิตตฺตา ฯ ตตฺถ หิ    
#รูป ขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ ขนฺธา รูปกฺขนฺโธติ: รูปกขฺนฺโธ รูป ฺเจว    
#รูปกฺขนฺโธ จ อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น รูปกฺขนฺโธติ เอว ขนฺธา     
#รูปนฺติอาทีน ขนฺโธ รูปกฺขนฺโธติอาทินา นเยน ปท อุทฺธริตฺวา      
#อตฺโถ วิภตฺโตติ อฏกถา ฯ ๒ ตตฺถ ขนฺธา เวทนาติอาทีน    
#ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธติอาทินา นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิตรถา      
#นิทฺเทสวาเรน สทฺธึ วิโรโธ โหตีติ อฏกถา ฯ     
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ขนฺธา   วิ ฺาณ   ฯ   ส ฺา   ขนฺโธ  ขนฺธา  รูป  ฯ  ส ฺา  ขนฺโธ     
ขนฺธา   เวทนา   ฯ   ส ฺา   ขนฺโธ   ขนฺธา   สงฺขารา  ฯ  ส ฺา     
ขนฺโธ   ขนฺธา   วิ ฺาณ   ฯ   สงฺขารา   ขนฺโธ   ขนฺธา   รูป   ฯ   
สงฺขารา   ขนฺโธ   ขนฺธา   เวทนา   ฯ   สงฺขารา   ขนฺโธ   ขนฺธาR    
ส ฺา   ฯ   สงฺขารา   ขนฺโธ   ขนฺธา   วิ ฺาณ  ฯ  วิ ฺาณ  ขนฺโธ     
ขนฺธา   รูป   ฯ   วิ ฺาณ   ขนฺโธ   ขนฺธา   เวทนา   ฯ   วิ ฺาณ     
ขนฺโธ ขนฺธา ส ฺา ฯ วิ ฺาณ ขนฺโธ ขนฺธา สงฺขารา ฯ     
        [๓๑]  น  รูป  น  ขนฺโธ  น  ขนธฺา น เวทนา ฯ น รูป น ขนฺโธ(     
น  ขนฺธา  น  ส ฺา  ฯ  น  รูป  น  ขนฺโธ  น  ขนธฺา น สงฺขารา ฯ    
น  รูป  น  ขนฺโธ  น  ขนธฺา น วิ ฺาณ ฯ น เวทนา น ขนฺโธ น ขนฺธา    
น  รูป  ฯ  น เวทนา น ขนฺโธ น ขนฺธา น ส ฺา ฯ น เวทนา น ขนฺโธ     
น  ขนฺธา  น  สงฺขารา  ฯ  น  เวทนา น ขนฺโธ น ขนธฺา น วิ ฺาณ ฯ    
น  ส ฺา  น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  รปู ฯ น ส ฺา น ขนฺโธ น ขนฺธา     
น  เวทนา  ฯ  น  ส ฺา  น  ขนฺโธ  น ขนฺธา น สงฺขารา ฯ น ส ฺา      
น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  วิ ฺาณ  ฯ  น  สงฺขารา  น ขนฺโธ น ขนธฺา     
น  รูป  ฯ  น  สงฺขารา  น  ขนฺโธ  น ขนฺธา น เวทนา ฯ น สงฺขารา     
น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  ส ฺา  ฯ  น  สงฺขารา  น  ขนฺโธ น ขนธฺา     
น  วิ ฺาณ  ฯ  น  วิ ฺาณ  น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น รูป ฯ น วิ ฺาณ   
น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  เวทนา  ฯ  น  วิ ฺาณ  น  ขนฺโธ น ขนฺธา    
น ส ฺา ฯ น วิ ฺาณ น ขนฺโธ น ขนฺธา น สงฺขารา ฯ       
                          ___________       
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                          นิทฺเทสวาโร      
        [๓๒]   รูป   รูปกฺขนฺโธติ:   ปยรูป  สาตรูป  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ    
รูปกฺขนฺโธ รปู ฺเจว รูปกขฺนฺโธ จ ฯ รปูกฺขนฺโธ รูปนฺติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๓]   เวทนา   เวทนากฺขนฺโธติ:   อามนฺตา  ฯ  เวทนากฺขนฺโธ     
เวทนาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๓๔]  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธติ:  ทฏิส ฺา  ส ฺา  น ส ฺากฺขนฺโธ    
ส ฺากฺขนฺโธ    ส ฺากฺขนฺโธ   ส ฺา   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   ฯ   
ส ฺากฺขนฺโธ ส ฺาติ: อามนฺตา ฯ      
        [๓๕]  สงฺขารา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:  สงฺขารกฺขนฺธ เปตฺวา อวเสสา   
สงฺขารา   สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  สงฺขารา  เจว    
สงฺขารกฺขนฺโธ จ ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ สงฺขาราติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖]   วิ ฺาณ   วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา  ฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
วิ ฺาณนฺติ: อามนฺตา ฯ   
        [๓๗]  น  รูป  น รูปกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น รปูกฺขนฺโธ น รูปนฺติ:   
ปยรูป   สาตรูป   น   รูปกฺขนฺโธ   รูป  รูป ฺจ  รูปกฺขนฺธ ฺจ  เปตฺวา   
อวเสสา น เจว รูป น จ รปูกฺขนฺโธ ฯ      
        [๓๘]  น  เวทนา น เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น เวทนากฺขนฺโธ     
น เวทนาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๓๙]  น  ส ฺา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา ฯ น ส ฺากฺขนฺโธ    
น    ส ฺาติ:    ทฏิ ิส ฺา    น    ส ฺากฺขนฺโธ   ส ฺา   ส ฺ ฺจ    
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ส ฺากฺขนฺธ ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา   น   เจว   ส ฺา   น   จ     
ส ฺากฺขนฺโธ ฯ    
        [๔๐]  น สงฺขารา น สงฺขารกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น สงฺขารกฺขนฺโธ    
น    สงฺขาราติ:    สงฺขารกฺขนฺธ    เปตฺวา    อวเสสา   สงฺขารา     
น   สงฺขารกฺขนฺโธ   สงฺขารา  สงฺขาเร  จ  สงฺขารกฺขนฺธ ฺจ  เปตฺวา   
อวเสสา น เจว สงฺขารา น จ สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ     
        [๔๑]  น  วิ ฺาณ น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
น วิ ฺาณนฺติ: อามนฺตา ฯ       
                          ________________     
        [๔๒]   รูป   รูปกฺขนฺโธติ:   ปยรูป  สาตรูป  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ          
รูปกฺขนฺโธ   รูป ฺเจว   รปูกฺขนฺโธ   จ   ฯ   ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:    
เวทนากฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ   
        [๔๓]   รูป   รูปกฺขนฺโธติ:   ปยรูป  สาตรูป  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ    
รูปกฺขนฺโธ   รูป ฺเจว   รปูกฺขนฺโธ   จ   ฯ   ขนฺธา   ส ฺากฺขนฺโธติ:   
ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ   
        [๔๔]   รูป   รูปกฺขนฺโธติ:   ปยรูป  สาตรูป  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ    
รูปกฺขนฺโธ   รูป ฺเจว   รปูกฺขนฺโธ   จ   ฯ   ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:   
สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา      
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ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ        
        [๔๕]   รูป   รูปกฺขนฺโธติ:   ปยรูป  สาตรูป  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ    
รูปกฺขนฺโธ   รูป ฺเจว   รปูกฺขนฺโธ   จ   ฯ   ขนฺธา  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา   
ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ       
        [๔๖]  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ ขนฺธา รูปกฺขนฺโธติ:    
รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา    
น รูปกฺขนฺโธ ฯ    
        [๔๗]  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ ขนฺธา ส ฺากฺขนฺโธติ:    
ส ฺากฺขนฺโธ     ขนฺโธ     เจว     ส ฺากฺขนฺโธ    จ    อวเสสา    
ขนฺธา ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ      
        [๔๘]  เวทนา เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ ขนฺธา สงฺขารกฺขนฺโธติ:    
สงฺขารกฺขนฺโธ     ขนฺโธ    เจว    สงฺขารกฺขนฺโธ    จ    อวเสสา    
ขนฺธา ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ     
        [๔๙]  เวทนา เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ ขนฺธา วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ     ขนฺโธ    เจว    วิ ฺาณกฺขนฺโธ    จ    อวเสสา    
ขนฺธา ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ    
        [๕๐]  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธติ:  ทฏิ ิส ฺา  ส ฺา  น ส ฺากฺขนฺโธ   
ส ฺากฺขนฺโธ    ส ฺา    เจว    ส ฺากฺขนฺโธ    จ    ฯ    ขนฺธา     
รูปกฺขนฺโธติ:   รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา      
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ขนฺธา ขนฺธา น รูปกฺขนฺโธ ฯ     
        [๕๑]  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธติ:  ทฏิ ิส ฺา  ส ฺา  น ส ฺากฺขนฺโธ   
ส ฺากฺขนฺโธ    ส ฺากฺขนฺโธ   ส ฺา   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   ฯ   
ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:  เวทนากฺขนฺโธ  ขนฺโธ  เจว  เวทนากฺขนฺโธ จ    
อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ     
        [๕๒]  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธติ:  ทฏิ ิส ฺา  ส ฺา  น ส ฺากฺขนฺโธ   
ส ฺากฺขนฺโธ      ส ฺา      เจว      ส ฺากฺขนฺโธ     จ     ฯ    
ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:  สงฺขารกฺขนฺโธ  ขนฺโธ  เจว  สงฺขารกฺขนฺโธ จ    
อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ    
        [๕๓]  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธติ:  ทฏิ ิส ฺา  ส ฺา  น ส ฺากฺขนฺโธ   
ส ฺากฺขนฺโธ    ส ฺา    เจว    ส ฺากฺขนฺโธ    จ    ฯ    ขนฺธา     
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    วิ ฺาณกฺขนฺโธ    ขนฺโธ    เจว    วิ ฺาณกฺขนฺโธ    
จ อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ   
        [๕๔]    สงฺขารา    สงฺขารกฺขนฺโธติ:   สงฺขารกฺขนฺธ   เปตฺวา   
อวเสสา  สงฺขารา  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ สงฺขารา    
เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ  ฯ  ขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติ:  รปูกฺขนฺโธ  ขนฺโธ    
เจว รูปกฺขนฺโธ จ อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น รูปกฺขนโฺธ ฯ     
        [๕๕]  สงฺขารา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:  สงฺขารกฺขนฺธ เปตฺวา อวเสสา   
สงฺขารา   สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  สงฺขารา  เจว    
สงฺขารกฺขนฺโธ   จ  ฯ  ขนธฺา  เวทนากฺขนฺโธติ:  เวทนากฺขนฺโธ  ขนฺโธ   
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เจว เวทนากฺขนฺโธ จ อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ      
        [๕๖]    สงฺขารา    สงฺขารกฺขนฺโธติ:   สงฺขารกฺขนฺธ   เปตฺวา   
อวเสสา    สงฺขารา   สงฺขารา   น   สงฺขารกฺขนฺโธ   สงฺขารกฺขนฺโธ     
สงฺขารา  เจว  สงฺขารกฺขนฺโธ  จ ฯ ขนฺธา ส ฺากฺขนฺโธติ: ส ฺากฺขนฺโธ    
ขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา  ขนฺธา    
น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ                                                                 
        [๕๗]    สงฺขารา    สงฺขารกฺขนฺโธติ:   สงฺขารกฺขนฺธ   เปตฺวา   
อวเสสา  สงฺขารา  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ สงฺขารา    
เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ  ฯ  ขนฺธา  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:  วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
ขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา     
น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ   
        [๕๘]  วิ ฺาณ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ ขนฺธา รูปกฺขนฺโธติ:    
รูปกฺขนฺโธ    ขนฺโธ    เจว    รูปกฺขนฺโธ    จ    อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น รูปกฺขนฺโธ ฯ   
        [๕๙]    วิ ฺาณ    วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    อามนฺตา    ฯ   ขนฺธา   
เวทนากฺขนฺโธติ:   เวทนากฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   เวทนากฺขนฺโธ   จ     
อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ     
        [๖๐]    วิ ฺาณ    วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    อามนฺตา    ฯ   ขนฺธา   
ส ฺากฺขนฺโธติ:    ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ    เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ     
อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ      
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        [๖๑]    วิ ฺาณ    วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    อามนฺตา    ฯ   ขนฺธา   
สงฺขารกฺขนฺโธติ:   สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ     
อวเสสา ขนฺธา ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ    
        [๖๒]   น   รูป   น  รปูกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น     
เวทนากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  รูป  น  รูปกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ     
น  ขนฺธา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  รูป  น  รูปกฺขนฺโธติ:    
อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น  สงฺขารกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  รูป น    
รูปกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ     
        [๖๓]  น  เวทนา  น  เวทนากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนธฺา๗     
น  รูปกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ น เวทนา น เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
น  ขนฺธา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น เวทนา น เวทนากฺขนฺโธติ:    
อามนฺตา    ฯ    น   ขนฺธา   น   สงฺขารกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ    
น  เวทนา  น เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   
อามนฺตา ฯ    
        [๖๔]  น  ส ฺา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนธฺา น    
รูปกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ส ฺา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา ฯ     
น  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา ฯ น ส ฺา น ส ฺากฺขนฺโธติ:   
อามนฺตา    ฯ    น   ขนฺธา   น   สงฺขารกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ    
น  ส ฺา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    
อามนฺตา ฯ     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 28 

        [๖๕]  น  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น ขนฺธา    
น   รูปกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   น  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ น สงฺขารา    
น   สงฺขารกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   น  ขนฺธา  น  ส ฺากฺขนฺโธติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  สงฺขารา  น  สงฺขารกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ น ขนฺธา     
น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ     
        [๖๖]  น  วิ ฺาณ  น  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา   
น   รูปกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   น   วิ ฺาณ  น  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น วิ ฺาณ    
น    วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   ขนฺธา   น   ส ฺากฺขนฺโธติ:     
อามนฺตา    ฯ   น   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   
น ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
                          ________________     
        [๖๗]   รูป  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  รูปกขฺนฺโธติ  ๑  ฯ   
รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา    
น รูปกฺขนฺโธ ฯ    
        [๖๘]   เวทนา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:    
#๑ ขนฺธา รูปนฺติ ปุจฺฉิตพฺเพ ยสฺมา รูปนฺติ วจเนน รูปกฺขนฺโธว      
#อธิปฺเปโต ตสฺมา วจน อนาทิยิตฺวา อตฺถวเสน ปุจฺฉนฺโต ขนฺธา     
#รูปกฺขนฺโธติ อาหาติ อฏกถา ฯ     
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เวทนากฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ   
        [๖๙]   ส ฺา   ขนฺโธติ:   อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  ส ฺากฺขนฺโธติ:    
ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ   
        [๗๐]  สงฺขารา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:    
สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ    เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ  อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ        
        [๗๑]   วิ ฺาณ  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    
วิ ฺาณกฺขนฺโธ     ขนฺโธ    เจว    วิ ฺาณกฺขนฺโธ    จ    อวเสสา    
ขนฺธา ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ    
        [๗๒]   น   รูป   น  ขนฺโธติ:  รูป  เปตฺวา  อวเสสา  ขนฺธา     
น   รูป   ขนธฺา   รูป ฺจ   ขนฺเธ   จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
รูป น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น รูปกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ     
        [๗๓]  น  เวทนา  น  ขนฺโธติ:  เวทน  เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา      
น  เวทนา  ขนฺธา  เวทน ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
เวทนา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๔]  น  ส ฺา  น  ขนฺโธติ:  ส ฺ  เปตฺวา  อวเสสา  ขนฺธา    
น   ส ฺา   ขนฺธา  ส ฺ ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว     
ส ฺา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ     
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        [๗๕]  น  สงฺขารา  น ขนฺโธติ: สงฺขาเร เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา     
น  สงฺขารา  ขนฺธา  สงฺขาเร  จ  ขนฺเธ  จ เปตฺวา อวเสสา น เจว      
สงฺขารา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๖]   น   วิ ฺาณ   น  ขนฺโธติ:  วิ ฺาณ  เปตฺวา  อวเสสา    
ขนฺธา    น    วิ ฺาณ   ขนฺธา   วิ ฺาณ ฺจ   ขนฺเธ   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  วิ ฺาณ  น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   
อามนฺตา ฯ    
                          ________________     
        [๗๗]   รูป   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:    
เวทนากฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ   
        [๗๘]   รูป   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   ขนฺธา  ส ฺากฺขนฺโธติ:   
ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ   
        [๗๙]   รูป   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ  ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:   
สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ        
        [๘๐]   รูป   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ  ขนฺธา  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:     
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา   
ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ        
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        [๘๑]   เวทนา   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ  ขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติ:     
รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา    
น รูปกฺขนฺโธ ฯ    
        [๘๒]   เวทนา   ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  ส ฺากฺขนฺโธติ:     
ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ   
        [๘๓]   เวทนา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:     
สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ        
        [๘๔]   เวทนา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:    
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา   
ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ       
        [๘๕]   ส ฺา   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   ขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติ:(   
รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา    
น รูปกฺขนฺโธ ฯ    
        [๘๖]   ส ฺา   ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:     
เวทนากฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ   
        [๘๗]   ส ฺา   ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:    
สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา      
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ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ        
        [๘๘]   ส ฺา   ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ:   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา   
ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ       
        [๘๙]   สงฺขารา   ขนฺโธติ:   อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติ:    
รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา    
น รูปกฺขนฺโธ ฯ    
        [๙๐]  สงฺขารา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:     
เวทนากฺขนฺโธ  ขนฺโธ  เจว  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อวเสสา  ขนฺธา ขนฺธา    
น เวทนากฺขนฺโธ ฯ     
        [๙๑]   สงฺขารา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  ส ฺากฺขนฺโธติ:    
ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ   
        [๙๒]  สงฺขารา  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา วิ ฺาณกฺขนฺโธติ ฯ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา   
ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ       
        [๙๓]   วิ ฺาณ   ขนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ  ขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติ:     
รูปกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   รูปกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา    
น รูปกฺขนฺโธ ฯ    
        [๙๔]   วิ ฺาณ  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ:    
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เวทนากฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธ ฯ   
        [๙๕]   วิ ฺาณ   ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  ส ฺากฺขนฺโธติ:     
ส ฺากฺขนฺโธ    ขนฺโธ   เจว   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อวเสสา   ขนฺธา     
ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธ ฯ   
        [๙๖]   วิ ฺาณ  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  ขนฺธา  สงฺขารกฺขนฺโธติ:     
สงฺขารกฺขนฺโธ   ขนฺโธ   เจว   สงฺขารกฺขนฺโธ   จ   อวเสสา  ขนฺธา     
ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ        
        [๙๗]   น   รูป   น  ขนฺโธติ:  รูป  เปตฺวา  อวเสสา  ขนฺธา     
น   รูป  ขนฺธา  รูป ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  รูป    
น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ        
        [๙๘]  น  รูป  น  ขนฺโธติ:  รูป  เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา น รูป   
ขนฺธา   รูป ฺจ   ขนฺเธ   จ   เปตฺวา   อวเสสา   น   เจว   รูป    
น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ        
        [๙๙]  น  รูป  น  ขนโฺธติ:  รูป  เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา น รูป   
ขนฺธา   รูป ฺจ   ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  รูป  น  จ    
ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ   
        [๑๐๐]   น   รูป  น  ขนฺโธติ:  รูป  เปตฺวา  อวเสสา  ขนฺธา     
น   รูป   ขนธฺา   รูป ฺจ   ขนฺเธ   จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
รูป น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ       
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        [๑๐๑]  น  เวทนา  น  ขนฺโธติ:  เวทน เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา      
น  เวทนา  ขนฺธา  เวทน ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
เวทนา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น รูปกขฺนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๐๒]  น  เวทนา  น  ขนฺโธติ:  เวทน เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา      
น  เวทนา  ขนฺธา  เวทน ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
เวทนา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๐๓]  น  เวทนา  น  ขนฺโธติ:  เวทน เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา      
น  เวทนา  ขนฺธา  เวทน ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
เวทนา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๐๔]  น  เวทนา  น  ขนฺโธติ:  เวทน เปตฺวา อวเสสา ขนฺธา      
น  เวทนา  ขนฺธา  เวทน ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
เวทนา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ     
        [๑๐๕]  น  ส ฺา  น  ขนฺโธติ:  ส ฺ  เปตฺวา  อวเสสา ขนฺธา    
น   ส ฺา   ขนฺธา  ส ฺ ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว     
ส ฺา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น รูปกขฺนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๐๖]  น  ส ฺา  น  ขนฺโธติ:  ส ฺ  เปตฺวา  อวเสสา ขนฺธา    
น   ส ฺา   ขนฺธา  ส ฺ ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว     
ส ฺา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๐๗]  น  ส ฺา  น  ขนฺโธติ:  ส ฺ  เปตฺวา  อวเสสา ขนฺธา    
น   ส ฺา   ขนฺธา  ส ฺ ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว     
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ส ฺา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๐๘]  น  ส ฺา  น  ขนฺโธติ:  ส ฺ  เปตฺวา  อวเสสา ขนฺธา    
น   ส ฺา   ขนฺธา  ส ฺ ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว     
ส ฺา น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ     
        [๑๐๙]   น  สงฺขารา  น  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น      
รูปกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ        
        [๑๑๐]   น  สงฺขารา  น  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น      
เวทนากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๑๑]   น  สงฺขารา  น  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น      
ส ฺากฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๑๒]   น  สงฺขารา  น  ขนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ขนฺธา  น      
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๓]   น   วิ ฺาณ   น  ขนฺโธติ  วิ ฺาณ  เปตฺวา  อวเสสา    
ขนฺธา    น    วิ ฺาณ   ขนฺธา   วิ ฺาณ ฺจ   ขนฺเธ   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  วิ ฺาณ  น  จ  ขนฺธา ฯ น ขนฺธา  น รูปกฺขนฺโธติ:    
อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๔]   น   วิ ฺาณ  น  ขนฺโธติ:  วิ ฺาณ  เปตฺวา  อวเสสา    
ขนฺธา    น    วิ ฺาณ   ขนฺธา   วิ ฺาณ ฺจ   ขนฺเธ   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  วิ ฺาณ  น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น เวทนากฺขนฺโธติ:     
อามนฺตา ฯ     
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        [๑๑๕]   น   วิ ฺาณ  น  ขนฺโธติ:  วิ ฺาณ  เปตฺวา  อวเสสา    
ขนฺธา    น    วิ ฺาณ   ขนฺธา   วิ ฺาณ ฺจ   ขนฺเธ   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  วิ ฺาณ  น  จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น ส ฺากฺขนฺโธติ:    
อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๖]   น   วิ ฺาณ  น  ขนฺโธติ:  วิ ฺาณ  เปตฺวา  อวเสสา    
ขนฺธา    น    วิ ฺาณ   ขนฺธา   วิ ฺาณ ฺจ   ขนฺเธ   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  วิ ฺาณ  น จ ขนฺธา ฯ น ขนฺธา น สงฺขารกฺขนฺโธติ:    
อามนฺตา ฯ    
                         ปณฺณตฺติวาโร ฯ    
                          ___________      
                          ปวตฺติวาโร    
        [๑๑๗]    ยสฺส    รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชตีติ:   อส ฺสตฺต   อุปฺปชฺชนฺตาน   เตส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ     
โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ  ป ฺจโวการ  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   รูปกฺขนฺโธ   จ   อุปปฺชฺชติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺติ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตีติ:    
อรูป   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส    
รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ          
จ อุปฺปชฺชติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๑๘]    ยตฺถ    รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ      
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อุปฺปชฺชตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ          
เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชติ   
เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   รูปกฺขนโฺธ  อุปฺปชฺชตีติ:  อรูเป  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ         
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๑๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺต    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ         
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ  อุปฺปชชฺติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ    
ตสฺส    ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺตีติ:   อรูป   อุปปชฺชนฺตาน   เตส         
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ    
อุปฺปชฺชติ รปูกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๒๐]    ยสฺส    รูปกฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชตีติ:    อรูป    อุปปฺชฺชนฺตาน    เตส    รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชติZ     
โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺติ   สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส    
รูปกฺขนโฺธ   จ   นุปฺปชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปปฺชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา    
ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชตีติ:  อส ฺ-  
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สตฺต       อุปปชฺชนฺตาน    เตส    เวทนากฺขนฺโธ    นปฺุปชฺชติ   โน   จ   เตส    
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ  จ    
นุปฺปชฺชติ รปูกฺขนฺโธ จ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๒๑]    ยตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชตีติ:    อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชติ ตตฺถ รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๒๒]    ยสฺส    ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺติ:   ตสฺส   ตตฺถ     
เวทนากฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชตีติ:    อรูป    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  นุปปฺชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ    
ตสฺส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชตีติ:   อส ฺสตฺต   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชติ    สพฺเพส    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ    
นุปฺปชฺชติ รปูกฺขนฺโธ จ นุปฺปชฺชติ ฯ    
                         ____________     
        [๑๒๓]    ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถ   
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๑๒๔]    ยตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
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อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺเต    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน         
จ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ             
จ   อุปฺปชชฺิตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปปฺชฺชิตฺถ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชิตฺถาติ:  อรูเป        
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถ   
ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺิตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  จ    
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๑๒๕]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ       
โน    จ   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน     
เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ๓        
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปกฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ป ฺจโวการาน   
เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    จ    อุปปฺชฺชิตฺถ    รปูกฺขนฺโธ   จ    
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๑๒๖]    ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิตฺถ          
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ     
        [๑๒๗]    ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
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นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อุปฺปชชฺตฺิถ    ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ รูปกฺขนโฺธ นุปฺปชชฺตฺิถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๑๒๘]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ นปฺุปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชชฺิตฺถาติ:    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชตฺิถ        
โน   จ   เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นปฺุปชฺชิตฺถ  สทฺุธาวาสาน  เตส   
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ   นปฺุปชฺชิตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ    
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ          
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาสาน        
เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    จ    นุปปฺชฺชิตฺถ    รปูกฺขนฺโธ   จ    
นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
                           ___________      
        [๑๒๙]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชิสฺสติ   
ตสฺส     รูปกขฺนฺโธ     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ  เตส   
รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปปฺชฺชิสฺสติ      
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๑๓๐]   ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺเต    ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน    
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จ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ    
จ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อรูเป      
ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺสิฺสติ          
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๑๓๑]  ยสฺส  ยตฺถ รปูกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ     รูปกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสติ          
ป ฺจโวการาน   เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิสฺสติ          
ตสฺส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ       
ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    จ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๑๓๒]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    อรูป    อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส     
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสติ        
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   รูปกฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส    
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รูปกฺขนฺโธ นปฺุปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๓๓]   ยตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ          
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
        [๑๓๔]    ยสฺส   ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    อรปูาน   เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺสิฺสติ    
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ   นุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสติ    
ตสฺส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชิสสฺตีติ:    อส ฺสตฺตาน    เตส    
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นปฺุปชฺชิสฺสติ      
รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺิสฺสติ ฯ     
                          ___________      
        [๑๓๕]  ยสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถาติ:         
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชิตฺถ    
ตสฺส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูป  อุปปชชฺนฺตาน       
เตส    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ   เตส   รูปกฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน         
เตส เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิตฺถ รูปกขฺนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
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        [๑๓๖]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถ          
ตสฺส    เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อส ฺสตฺต   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ส ฺากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส    
เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺติ    จตุโวการ    ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน    
เตส ส ฺากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๓๗]    ยตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺเต  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ         
เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺตฺิถ    ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ    
อุปฺปชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยตฺถ วา ปน เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺตีติ:  อรูเป  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ        
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชตฺิถ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๓๘]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถ          
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๓๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน      
เตส   ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    
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รูปกฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปปฺชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชตีติ:     ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชติ          
ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปปฺชฺชิตฺถ   
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๔๐]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ     อุปฺปชฺชตฺิถาติ:    สุทธฺาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    เตส         
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส          
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชฺชติ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ   
ยสฺส    วา    ปน   ยตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺตีติ:    จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน     
เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชติ    จตุโวการ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ    
ส ฺากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชตฺิถ เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๑๔๑]    ยสฺส    รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อุปฺปชชฺตฺิถ    ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺตีติ: นตฺถิ ฯ     
        [๑๔๒]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
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นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อุปฺปชชฺตฺิถ    ฯ    ยสสฺ   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ     
        [๑๔๓]    ยตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อุปฺปชชฺตฺิถ    ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ รูปกฺขนโฺธ นุปฺปชชฺตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๑๔๔]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นปฺุปชฺชติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชิตฺถ    
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อรูปาน    เตส   ตตฺถ   
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิตฺถ    
สทฺุธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
รูปกฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นปฺุปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชตีติ:    สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนตฺาน    อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน       
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชติ   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส          
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นปฺุปชฺชิตฺถ รปูกฺขนฺโธ จ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๑๔๖]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชตฺิถาติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 46 

เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชติ   ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชตีติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชติ  สุทฺธาวาเส   
ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชฺชิตฺถ        
เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺติ ฯ    
                          ___________      
        [๑๔๗]    ยสฺส    รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส        
รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสติ          
อิตเรส   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน  เตส    
รูปกฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชตีติ:   
สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูป  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ       
โน    จ   เตส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน    
อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนตฺาน    เตส   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชฺชิสฺสติ          
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๔๘]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ  
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ        
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส          
จตุโวการ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   จ     
อุปฺปชฺชติ    ส ฺากฺขนฺโธ    จ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
ส ฺากฺขนฺโธ     อุปฺปชฺชสิฺสติ    ตสฺส    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชตีติ:         
สพฺเพส    จวนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   จตุโวการ   
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺิสฺสติ          
เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๔๙]    ยตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ         
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชิสฺสติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ    
อุปปฺชฺชติ    เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   
เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตีติ:  อรูเป  ตตฺถ       
เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน จ ตตฺถ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชติ ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๕๐]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๕๑]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน      ป ฺจโวการ      อุปปชชฺนฺตาน   
อส ฺสตฺต   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ    
เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิสฺสติ          
ตสฺส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตีติ:  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  อรูปาน   
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ   
อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๑๕๒]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส       
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส         
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ  อุปฺปชฺชติ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ          
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺตีติ:    จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน     
เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชติ    จตุโวการ    ป ฺจโวการ    อุปฺปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชสิฺสติ เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๕๓]    ยสฺส    รูปกฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ      
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นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    อรูป    อุปปชฺชนฺตาน   เตส        
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺสิฺสติ    
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  รูปกฺขนฺโธ   
จ    นุปฺปชชฺติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นปฺุปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  รปูกฺขนฺโธ  นปฺุปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนตฺาน    เตส    เวทนากฺขนฺโธ    นุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน    
อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปปฺชฺชิสฺสติ  รปูกฺขนฺโธ   
จ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๕๔]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส       
เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส  ส ฺากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสติ    
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชติ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส         
เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน         
เตส    ส ฺากฺขนฺโธ   นปฺุปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชติ    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ส ฺากฺขนฺโธ    จ   นุปฺปชชฺิสฺสติ       
เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺติ ฯ    
        [๑๕๕]    ยตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ     
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นุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ นุปฺปชฺชตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๕๖]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นปฺุปชฺชติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๕๗]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อรปูาน    เตส   ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตา   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูกฺขนฺโธ   จ  นุปฺปชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสติ    
ตสฺส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  นปฺุปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร    
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นปฺุปชฺชิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ นุปปฺชชฺติ ฯ      
        [๑๕๘]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    นุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน    
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ        
จ    นุปฺปชชฺติ    ส ฺากฺขนฺโธ    จ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา     
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ปน   ยตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺติ    
ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชฺชิสฺสติ       
เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺติ ฯ    
                          ___________      
        [๑๕๙]    ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน      
จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  เตส  รูปกฺขนฺโธ  จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ ฯ ยสสฺ วา ปน เวทนากฺขนฺโธ          
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๖๐]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ       
เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส วา ปน ส ฺากฺขนฺโธ        
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๖๑]    ยตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺเต    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน        
จ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ    
จ    อุปฺปชฺชตฺิถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา     
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ปน   เวทนากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:        
อรูเป   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๑๖๒]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๖๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      ป ฺจโวกาเร      ปจฺฉิมภวิกาน      อส ฺสตฺตาน   
เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:       
อรูปาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
        [๑๖๔]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ        
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสสฺติ          
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
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อุปฺปชฺชิตฺถ    ส ฺากฺขนฺโธ   จ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ    ส ฺากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๑๖๕]    ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสติ        
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ        
        [๑๖๖]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นปฺุปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชิสฺสติ       
ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๑๖๗]    ยตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ          
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๑๖๘]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นปฺุปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ     ยตฺถ   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๖๙]    ยสฺส   ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสสฺตีติ:  อรูปาน  เตส  ตตฺถ รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชฺชิตฺถ     
โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชิสฺสติ  สทฺุธาวาสาน  อรูเป    
ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชฺชตฺิถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสติ     
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ตสฺส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน    
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส    
ตตฺถ    รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   สทฺุธาวาสาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน         
เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺิสสฺติ รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺตฺิถ ฯ    
        [๑๗๐]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชิตฺถาติ:       
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส          
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   สทฺุธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ จ นปฺุปชฺชิสฺสติ เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺตฺิถ ฯ    
                       อุปฺปาทวาร นิฏ ิต ฯ   
        [๑๗๑]  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌตีติ:          
อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌติ   โน   จ  เตส   
เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺติ   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  เตส  รูปกฺขนโฺธ  จ   
นิรุชฺฌติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌติ  ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นิรชฺุฌตีติ: อรูปา จวนฺตาน เตส เวทนากฺขนฺโธ       
นิรุชฺฌติ    โน    จ    เตส    รูปกฺขนฺโธ    นิรชฺุฌติ   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน เตส เวทนากฺขนฺโธ จ นิรชุฌฺติ รูปกฺขนโฺธ จ นิรชฺุฌติ ฯ     
        [๑๗๒]  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺติ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌตีติ:          
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ  นิรชุฌฺติ  โน  จ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
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นิรุชฺฌติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  นิรชุฌฺติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
นิรุชฺฌติ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นริุชฌฺติ  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌติ   โน   จ  ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ   นิรุชฺฌติ   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฺฌติ   
รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๑๗๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌตีติ:   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  นริุชฺฌติ        
โน   จ   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌติ  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน     
เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ  นิรุชฌฺติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฌฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌตีติ:   อรูปา   จวนตฺาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌติ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   นิรุชฌฺติ  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน    
เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฺฌติ รปูกฺขนฺโธ จ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๑๗๔]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   น   นิรุชฺฌติ   ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ     
น   นริุชฌฺตีติ:   อรูปา   จวนฺตาน  เตส  รูปกฺขนฺโธ  น  นิรุชฌฺติ  โน          
จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส    
รูปกฺขนฺโธ   จ   น  นิรชฺุฌติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ  น  นริชฺุฌตีติ:   
อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฺฌติ  โน  จ  เตส    
รูปกฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ    
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จ น นิรุชฌฺติ รูปกฺขนฺโธ จ น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๑๗๕]  ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ น นริุชฌฺติ ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ น นิรุชฌฺตีติ:          
นิรุชฺฌติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชฺุฌติ     
ตตฺถ รูปกฺขนโฺธ น นิรุชฌฺตีติ: นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๑๗๖]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ น นิรุชฌฺติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
น    นิรชฺุฌตีติ:    อรูปา    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   
น  นิรชฺุฌตีติ:  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฺฌติ สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌติ  เวทนากฺขนฺโธ จ   
น   นิรุชฌฺติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌติ    
ตสฺส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺตีติ:  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน  เตส   
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปฺปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
น นิรุชฌฺติ รปูกฺขนฺโธ จ น นิรุชฌฺติ ฯ    
                          ___________      
        [๑๗๗]    ยสฺส    รูปกฺขนฺโธ   นิรชุฌฺิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิตฺถ   
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นิรชฺุฌตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๗๘]    ยตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิตฺถ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รปูกฺขนฺโธ   นริุชฺฌิตฺถ   โน   จ         
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิตฺถ   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ   
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นิรุชฺฌิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยตฺถ  วา ปน เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิตฺถ   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺิตฺถาติ:  อรูเป  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ       
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌิตฺถ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ          
เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิตฺถ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
        [๑๗๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺิตฺถ  โน  จ       
เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส  ตตฺถ   
รูปกฺขนฺโธ   จ   นิรชฺุฌิตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นิรชฺุฌิตฺถ   ฯ  ยสฺส          
วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ         
เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิตฺถ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
        [๑๘๐]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   น   นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ    
น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  น นิรชุฌฺิตฺถ    
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ น นริุชฌฺิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ    
        [๑๘๑]   ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น   นริุชฺฌิตฺถ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺตฺิถาติ:   นริุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ    
น นิรุชฌฺิตฺถ ตตฺถ รูปกฺขนโฺธ น นริุชฌฺตฺิถาติ: นิรุชฌฺิตฺถ ฯ     
        [๑๘๒]  ยสฺส  ยตฺถ รปูกฺขนฺโธ น นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺตฺิถ        
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โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  สทฺุธาวาสาน  เตส   
ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌตฺิถ  ฯ    
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ     
รูปกฺขนฺโธ   น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ          
น    นิรชฺุฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รปูกฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
จ น นิรชุฌฺิตฺถ ฯ    
                          ___________      
        [๑๘๓]    ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสสฺ   เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิสฺสติ   
ตสฺส   รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อรูป   อุปปชชฺนฺตาน     
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส   
เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌสิฺสติ        
อิตเรส เตส เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิสสฺติ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิสสฺติ ฯ   
        [๑๘๔]    ยตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รปูกฺขนฺโธ   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ       
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ ยตฺถ วา ปน เวทนากฺขนฺโธ         
นิรุชฺฌิสฺสติ     ตตฺถ     รูปกฺขนฺโธ    นริุชฺฌิสฺสตีติ:    อรูเป    ตตฺถ       
เวทนากฺขนฺโธ  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน จ ตตฺถ รูปกฺขนฺโธ นิรุชฌฺิสฺสติ ป ฺจ-  
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โวกาเร      ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรชฺุฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ นริุชฺฌิสฺสติ ฯ    
        [๑๘๕]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ นริุชฺฌิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ      รูปกฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ นิรชุฌฺิสฺสติ ป ฺจโวการาน        
เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    จ    นิรุชฌฺสิฺสติ    เวทนากฺขนฺโธ   จ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:   อรปูาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺสิฺสติ  ป ฺจโวการาน       
เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ    
        [๑๘๖]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   น  นริชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อรูป   อุปปชชฺนฺตาน  เย  จ  อรูป       
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส จวนฺตาน เตส รูปกฺขนฺโธ น นิรชฺุฌิสฺสติ  
โน    จ    เตส    เวทนากฺขนฺโธ    น   นิรุชฺฌิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน    
เตส  รูปกฺขนโฺธ  จ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น นิรุชฌฺสิฺสติ ฯ        
ยสฺส  วา ปน เวทนากฺขนฺโธ น นริุชฌฺสิฺสติ ตสฺส รปูกฺขนฺโธ น นิรุชฺฌิสฺสตีติ:      
อามนฺตา ฯ    
        [๑๘๗]   ยตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   น  นริุชฺฌิสฺสติ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   นิรชุฌฺิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  เวทนากฺขนฺโธ          
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ น นิรชฺุฌิสฺสตีติ: นริุชฺฌิสฺสติ ฯ     
        [๑๘๘]   ยสสฺ   ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ          
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ          
ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ        
จ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ เวทนากฺขนฺโธ น นิรชฺุฌิสฺสติ    
ตสฺส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   น   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน   เตส    
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรินิพฺพนตฺาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ จ น นริุชฺฌิสฺสติ     
รูปกฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌิสฺสติ ฯ    
                          ________________     
        [๑๘๙]  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌิตฺถาติ:         
อามนฺตา     ฯ    ยสฺส    วา    ปน    เวทนากฺขนฺโธ    นิรุชฌฺิตฺถ    
ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺตีติ:  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน  เตส เวทนากฺขนฺโธ        
นิรุชฺฌิตฺถ    โน    จ    เตส    รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌติ   ป ฺจโวการา    
จวนฺตาน   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชฺุฌิตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๑๙๐]    ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิตฺถ          
ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นริุชฺฌตีติ:   สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตา    
จวนฺตาน   เตส  ส ฺากฺขนฺโธ  นริุชฌฺตฺิถ  โน  จ  เตส  เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌติ   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส   ส ฺากฺขนฺโธ  
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จ นิรุชฺฌิตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๑๙๑]    ยตฺถ    รูปกขฺนฺโธ    นิรชฺุฌติ   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  นริชฺุฌติ  โน  จ  ตตฺถ         
เวทนากฺขนฺโธ    นิรชฺุฌิตฺถ    ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   จ    
นิรุชฺฌติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถ   ตตฺถ   รูปกฺขนโฺธ   นิรชฺุฌตีติ:  อรูเป  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ        
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นิรุชฌฺติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิตฺถ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ    
        [๑๙๒]    ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิตฺถ          
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นิรชุฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๑๙๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิตฺถ   อิตเรส   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
จ   นิรชฺุฌติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ  นริุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌตีติ: ป ฺจโวการ       
อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌตฺิถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   นิรุชฌฺติ  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน    
เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฺฌิตฺถ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 62 

        [๑๙๔]    ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส  ตตฺถ        
เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิตฺถ          
อิตเรส  จตุโวการา  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
จ   นิรชฺุฌติ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   นิรชุฌฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
ส ฺากฺขนฺโธ    นิรชฺุฌิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺตีติ:         
จตุโวการ    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌติ  จตุโวการา    
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฌฺิตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๑๙๕]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   น   นิรุชฺฌติ   ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   นริุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ    
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส รูปกฺขนฺโธ น นริุชฌฺตีติ: นตฺถิ ฯ     
        [๑๙๖]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ     
น    นิรชฺุฌิตฺถาติ:   นริุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ น นริุชฺฌตีติ: นตฺถิ ฯ      
        [๑๙๗] ยตฺถ รูปกฺขนโฺธ (ยตฺถก ปริปุณฺณ กาตพฺพ) ฯ      
        [๑๙๘]  ยสฺส  ยตฺถ  รปูกฺขนฺโธ น นิรุชฺฌติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
น    นิรชฺุฌิตฺถาติ:    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส   
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น   นริุชฺฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
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น    นิรชฺุฌิตฺถ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน       
เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฌฺติ  เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌตฺิถ ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ รปูกฺขนฺโธ    
น    นิรชฺุฌตีติ:   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน          
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ    
น    นิรชฺุฌติ    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน        
เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรุชฌฺิตฺถ รูปกฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌติ ฯ   
        [๑๙๙]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรชุฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌตฺิถาติ:  จตุโวการ ป ฺจโวการ อุปปชชฺนฺตาน เตส        
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ         
เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฌฺติ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ ยสฺส   
วา  ปน  ยตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺตีติ:   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ         
น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น นริุชฺฌติ สุทฺธาวาส          
อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌิตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌติ ฯ      
                          ___________      
        [๒๐๐]  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:        
ป ฺจโวกาเร      ปรินิพฺพนฺตาน      เตส     รูปกฺขนโฺธ     นิรชฺุฌติ     
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โน   จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสสฺติ   อิตเรส   ป ฺจโวการา    
จวนฺตาน    อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   รูปกฺขนฺโธ   จ   นิรชุฌฺติ    
เวทนากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน     
อรูปา   จวนตฺาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส   
รูปกฺขนฺโธ   นิรุชฺฌติ   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน    
เตส เวทนากฺขนฺโธ จ นิรชฺุฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ นริุชฺฌติ ฯ     
        [๒๐๑]    ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺติ  โน  จ       
เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ   อิตเรส   จตุโวการา  ป ฺจโวการา    
จวนฺตาน    เตส    เวทนากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฺฌติ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส         
เวทนากฺขนฺโธ    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส    อุปปชฺชนตฺาน    อส ฺสตฺตา   
จวนฺตาน  เตส  ส ฺากฺขนฺโธ  นริุชฌฺสิฺสติ  โน  จ  เตส  เวทนากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌติ   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส   ส ฺากฺขนฺโธ    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรชุฌฺติ ฯ   
        [๒๐๒] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ นิรชฺุฌติ ฯเปฯ     
        [๒๐๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:       ป ฺจโวกาเร       ปรนิิพฺพนฺตาน      อส ฺสตฺตา   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูกฺขนฺโธ   นริุชฺฌติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ    
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เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   อิตเรส   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส    
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ   นิรชฺุฌติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ          
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ    นิรุชฌฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส         
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌติ   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ     
นิรุชฺฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ    
        [๒๐๔]  ยสฺส  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฌฺติ ตสฺส ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:      ปรินิพฺพนฺตาน     เตส     ตตฺถ     เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ  อิตเรส   
จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ     
นิรุชฺฌติ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ    นิรชฺุฌิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌตีติ:        
จตุโวการ    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌติ  จตุโวการา   
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ  นิรชฺุฌสิฺสติ    
เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺติ ฯ     
         [๒๐๕]   ยสฺส   รูปกฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน   อรปูา   จวนฺตาน   เตส   
รูปกฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ     
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อรูเป   ปรินพฺิพนฺตาน  เตส  รูปกฺขนโฺธ  จ  น  นิรชฺุฌติ  เวทนากฺขนฺโธ    
จ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิสฺสติ   
ตสฺส   รูปกฺขนฺโธ   น   นริุชฺฌตีติ:   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส    
เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  รูปกขฺนฺโธ  น  นริุชฺฌติ    
อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ        
จ น นิรุชฌฺติ ฯ   
        [๒๐๖]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   นิรชุฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ         
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ น นิรุชฌฺตีติ: นิรุชฺฌติ ฯ      
        [๒๐๗] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ น นริุชฌฺติ ฯเปฯ   
        [๒๐๘]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ น นิรุชฌฺติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส  ตตฺถ         
รูปกฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ น นริุชฺฌิสฺสติ         
อรูเป   ปรินพฺิพนฺตาน  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ        
จ  น  นิรุชฌฺติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  น  นริุชฺฌตีติ:        
ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนตฺาน    อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ รปูกฺขนฺโธ น นิรุชฺฌติ         
อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ         
จ น นิรุชฌฺิสสฺติ รูปกฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌติ ฯ    
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        [๒๐๙]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรชุฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:  จตุโวการ  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺสิฺสติ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
จ   น   นิรุชฌฺติ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา    
ปน   ยตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺตีติ:  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ     
โน   จ   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฺฌติ  อส ฺสตฺตาน  เตส    
ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ จ น นิรุชฺฌิสฺสติ เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌติ ฯ    
                          ___________      
        [๒๑๐]    ยสฺส    รูปกฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   รูปกฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ     
เตส    เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส   รูปกฺขนฺโธ   จ   
นิรุชฺฌิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชฺุฌิสสฺติ  ฯ  ยสฺส วา ปน เวทนากฺขนฺโธ          
นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นิรชฺุฌตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๒๑๑]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ      
เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส   เวทนากฺขนฺโธ  จ   
นิรุชฺฌิตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ส ฺากฺขนฺโธ        
นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นิรชุฌฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
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        [๒๑๒] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ นิรชฺุฌตฺิถ ฯเปฯ   
        [๒๑๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส         
ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นริุชฌฺตฺิถ  โน  จ  เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌิสฺสติ       
อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ จ นิรชฺุฌิตฺถ เวทนากฺขนฺโธ          
จ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิสฺสติ    
ตสฺส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ   นิรุชฌฺตฺิถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน        
อรูปาน   เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ  นิรุชฺฌิตฺถ  อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๒๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปรินพฺิพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ       
นิรุชฺฌิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ส ฺากฺขนฺโธ    นิรชฺุฌิสฺสติ    
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ   
นิรุชฺฌิตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ          
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิตฺถาติ:       
สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ        
โน   จ   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิตฺถ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นิรชุฌฺิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
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        [๒๑๕]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   น   นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ    
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ น นริุชฌฺิสฺสติ        
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ น นริุชฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ        
        [๒๑๖]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น นิรชุฌฺิสฺสติ       
ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ น นริุชฺฌิตฺถาติ: นิรุชฺฌิตฺถ ฯ      
        [๒๑๗] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ น นริุชฌฺิตฺถ ฯเปฯ   
        [๒๑๘]  ยสฺส  ยตฺถ รปูกฺขนฺโธ น นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:    สทฺุธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส         
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น   นริุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส      
ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ   น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน        
เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    น    นริชฺุฌิสฺสติ   โน   จ   เตส     
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   น   นริุชฺฌิตฺถ   สทฺุธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป         
ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  รูปกฺขนฺโธ        
จ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
        [๒๑๙]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ    น    นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   สทฺุธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส     
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ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ        
เวทนากฺขนฺโธ   จ   น  นิรชฺุฌิตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ          
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส   
ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทธฺาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ         
ส ฺากฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌสิฺสติ เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรุชฺฌิตฺถ ฯ     
                       นิโรธวาร นิฏ ิต ฯ     
        [๒๒๐]  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฌฺตีติ:          
โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
        [๒๒๑]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นิรชฺุฌติ  ตสฺส    
เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ      
        [๒๒๒]  ยตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฌฺตีติ:          
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌติ   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  อุปปฺชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺติ ตตฺถ รูปกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌติ   โน  จ  ตตฺถ     
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รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฺฌติ   
รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๒๒๓]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌติ    
ตตฺถ เวทนากฺขนโฺธ อุปปฺชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๒๒๔]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌตีติ:    โน    ฯ    ยสสฺ    วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌติ ตสฺส ตตฺถ รูปกขฺนฺโธ อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ      
        [๒๒๕]   ยสสฺ   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺตีติ:  โน  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ    
        [๒๒๖]  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ นุปฺปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ น นิรุชฌฺตีติ:    
จตุโวการา      ป ฺจโวการา      จวนฺตาน     เตส     รูปกฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฌฺติ  อรูป อุปปชชฺนฺตาน         
อส ฺสตฺตา     จวนฺตาน     เตส     รูปกฺขนฺโธ     จ    นุปฺปชชฺติ    
เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ ยสฺส วา ปน เวทนากฺขนฺโธ น นิรุชฺฌติ   
ตสฺส     รูปกขฺนฺโธ     นุปปฺชฺชตีติ:     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนตฺาน   
อส ฺสตฺต   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฌฺติ  โน  จ    
เตส    รูปกฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชติ    อรูป    อุปปชชฺนฺตาน   อส ฺสตฺตา    
จวนฺตาน เตส เวทนากฺขนฺโธ จ น นริชฺุฌติ รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชฺชติ ฯ     
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        [๒๒๗]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
น  นิรชฺุฌตีติ:  จตุโวการา  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  เตส เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺติ  อส ฺสตฺตาน   
เตส  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชฺชติ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  น นิรชฺุฌติ ฯ ยสฺส   
วา   ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชตีติ:   
จตุโวการ     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนตฺาน     เตส    ส ฺากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ  อส ฺสตฺตาน    
เตส ส ฺากฺขนฺโธ จ น นริุชฺฌติ เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๒๘]  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺติ ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ น นิรุชฌฺตีติ:          
นิรุชฺฌติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชฺุฌติ     
ตตฺถ รูปกฺขนโฺธ นุปฺปชชฺตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๒๒๙]   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ     
น  นิรชฺุฌตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริุชฺฌติ    
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๒๓๐]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
น     นิรุชฌฺตีติ:    จตุโวการา    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    เตส   
ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ น นิรุชฌฺติ          
อรูป     อุปปชฺชนฺตาน     อส ฺสตฺตา     จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ  น  นิรุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  น  นริชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ     
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นุปฺปชฺชตีติ:    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน        
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ รูปกฺขนโฺธ   
นุปฺปชฺชติ   อรูป   อุปปชชฺนฺตาน   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ          
เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรชฺุฌติ รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺติ ฯ     
        [๒๓๑]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน    
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ   
น    นิรชฺุฌติ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ   จ     
นุปฺปชฺชติ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   น   นริุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชตีติ:          
จตุโวการ    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชติ อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   น   นริุชฺฌติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ     
นุปฺปชฺชติ ฯ    
                          ___________      
        [๒๓๒]    ยสฺส   รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิตฺถ   
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๒๓๓]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิตฺถ     
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ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๒๓๔] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตฺถ ฯเปฯ    
        [๒๓๕]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ      รูปกฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิตฺถ ป ฺจโวการาน    
เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    จ    อุปฺปชชฺิตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ   จ    
นิรุชฺฌิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อรปูาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตฺิถ  ป ฺจโวการาน   
เตส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฺฌิตฺถ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๒๓๖]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ    
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:        
อามนฺตา ฯ    
        [๒๓๗]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  น    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิตฺถ    
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ     
        [๒๓๘]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริชฺุฌิตฺถ   
ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ    
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        [๒๓๙] ยตฺถ รูปกฺขนโฺธ นุปฺปชชฺตฺิถ ฯเปฯ    
        [๒๔๐]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ นปฺุปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
น    นิรชฺุฌิตฺถาติ:    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺตฺิถ        
โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนโฺธ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  สทฺุธาวาสาน  เตส   
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ  นุปปฺชฺชิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ          
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ รปูกฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรุชฺฌิตฺถ        
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   สทฺุธาวาสาน  เตส    
ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ จ น นิรุชฺฌิตฺถ รปูกฺขนฺโธ จ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๒๔๑]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
ส ฺากฺขนฺโธ   น  นิรุชฌฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิตฺถาติ:        
อามนฺตา ฯ    
                          ___________      
        [๒๔๒]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิสฺสติ         
ตสฺส     รูปกขฺนฺโธ    อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    อุปปชชฺนฺตาน       
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสสฺติ  อิตเรส  เตส       
เวทนากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิสสฺติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ      
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        [๒๔๓]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิสฺสติ        
ตสฺส    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชชฺนฺตาน        
เตส  ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ       
อิตเรส    เตส    ส ฺากฺขนฺโธ    จ    นิรุชฺฌิสฺสติ    เวทนากฺขนฺโธ    
จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
        [๒๔๔] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิสฺสติ ฯเปฯ    
        [๒๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติศ    
โน    จ   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ป ฺจโวการาน    
เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ นริุชฌฺิสฺสติ ฯ       
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ รปูกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน       
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๒๔๖]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺตีติ   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:      
ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิสฺสติ        
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โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน    
ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ    ส ฺากฺขนฺโธ    จ    นิรชฺุฌิสฺสติ   
เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ      
        [๒๔๗]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  อรูป อุปปชฺชิตฺวา     
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส     รูปกฺขนฺโธ     นุปฺปชชฺสิฺสติ    โน    จ         
เตส   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  รูปกฺขนฺโธ        
จ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา   
ปน   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:       
อามนฺตา ฯ   
        [๒๔๘]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  เวทนากฺขนฺโธ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริชฺุฌิสฺสติ  ปรนิิพฺพนฺตาน     
เตส     เวทนากฺขนฺโธ     จ     นุปฺปชฺชสิฺสติ    ส ฺากฺขนฺโธ    จ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส         
เวทนากฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๒๔๙] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิสฺสติ ฯเปฯ    
        [๒๕๐]  ยสฺส  ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ นปฺุปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน         
อรูปาน  เตส ตตฺถ รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิสฺสติ โน จ เตส ตตฺถ เวทนากฺ-  
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ขนฺโธ  น   นริุชฺฌิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  จ  นุป-ฺ 
ปชฺชิสฺสติ   เวทนากฺขนฺโธ    จ   น   นริุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      
อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส    
ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ปรินพฺิพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ       
จ น นิรุชฌฺิสสฺติ รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺสิฺสติ ฯ        
        [๒๕๑]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส       
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ        
จ    นุปฺปชชฺสิฺสติ    ส ฺากฺขนฺโธ    จ   น   นิรชุฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส    
วา  ปน  ยตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
                          ___________      
        [๒๕๒]  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ อุปฺปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌิตฺถาติ:   
อามนฺตา     ฯ    ยสฺส    วา    ปน    เวทนากฺขนฺโธ    นิรุชฌฺิตฺถ    
ตสฺส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูป  อุปปชชฺนฺตาน       
เตส    เวทนากฺขนฺโธ    นริุชฺฌิตฺถ    โน    จ    เตส   รูปกฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฺฌิตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ    
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(ยถา อุปฺปาทวาเร ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีต วิภตฺต ตถา อิธ วิภชิตพฺพ) ฯ   
                          ________________     
        [๒๕๓]  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ อุปฺปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:        
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    เวทนากฺขนฺโธ    นิรุชฺฌิสฺสติ   
ตสฺส   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูป  อุปปชชฺนฺตาน       
เตส    เวทนากฺขนฺโธ    นริุชฺฌิสฺสติ    โน    จ   เตส   รูปกฺขนฺโธ   
อุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน         
เตส เวทนากฺขนฺโธ จ นิรชฺุฌิสฺสติ รูปกฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๕๔]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิสฺสติ        
ตสฺส    เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อส ฺสตฺต   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ส ฺากฺขนฺโธ  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน จ เตส เวทนากฺขนฺโธ         
อุปฺปชฺชติ      จตุโวการ      ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนตฺาน     เตส   
ส ฺากฺขนฺโธ จ นิรุชฌฺิสสฺติ เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๕๕] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺติ ฯเปฯ    
        [๒๕๖]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:      อส ฺสตฺต      อุปปชฺชนฺตาน      เตส      ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺิสฺสติ   
ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปกฺขนโฺธ   จ   อุปฺปชฺชติ   
เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฌฺสิสฺติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺ-  
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ขนฺโธ   นิรุชฌฺิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    รปูกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา         
จวนฺตาน     อรูป    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวการ         
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชุฌฺิสฺสติ  รูปกขฺนฺโธ   
จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๕๗]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชตีติ:        
จตุโวการา    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชติ  จตุโวการ          
ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นิรชฺุฌิสฺสติ   
เวทนากฺขนฺโธ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๕๘]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูป  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  รปูกฺขนฺโธ     
นุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ปรินิพฺพนฺตาน        
เตส   รูปกฺขนฺโธ   จ  นุปปฺชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ฯ    
ยสฺส   วา   ปน   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส  รูปกฺขนฺโธ   
นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๒๕๙]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ส ฺากฺขนฺโธ     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน      
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เตส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส ส ฺากฺขนฺโธ น นิรุชฺฌิสฺสติ         
ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    เวทนากฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชติ   ส ฺากฺขนฺโธ   
จ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิสฺสติ          
ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๒๖๐] ยตฺถ รูปกฺขนโฺธ นุปฺปชชฺติ ฯเปฯ    
        [๒๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ    
รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น นิรชฺุฌิสฺสติ         
ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ    
จ   นุปฺปชฺชติ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา   
ปน   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสติ   ตสสฺ  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชตีติ:   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ          
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชติ  ปรินพฺิพนฺตาน      
อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺติ ฯ      
        [๒๖๒]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   จตุโวการา  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน    
เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ส ฺากฺขนฺโธ   
น     นิรุชฌฺสิฺสติ     ปรินพฺิพนฺตาน     อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ          
เวทนากฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชติ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ฯ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 82 

ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
เวทนากฺขนฺโธ นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
                          ________________     
        [๒๖๓]    ยสฺส   รูปกฺขนฺโธ   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน     
จ   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส  เตส  รูปกฺขนฺโธ  จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ ยสฺส วา ปน เวทนากฺขนฺโธ          
นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๒๖๔]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน      
จ   เตส   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส  เวทนากฺขนฺโธ   
จ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   จ   นริุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ส ฺากฺขนฺโธ    นิรชฺุฌิสสฺติ    ตสฺส    เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชชฺิตฺถาติ:        
อามนฺตา ฯ    
        [๒๖๕] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตฺถ ฯเปฯ-   
        [๒๖๖]    ยสฺส    ยตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ    
เวทนากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  ป ฺจโวกาเร  ปรนิิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน        
เตส  ตตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนโฺธ   
จ   อุปฺปชชฺิตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
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ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นริชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถาติ:      
สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส        
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นิรชุฌฺิสฺสติ  รูปกขฺนฺโธ   
จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๒๖๗]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปรินพฺิพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ       
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  นิรชฺุฌิสฺสติ  อิตเรส        
จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปปฺชฺชิตฺถ   
ส ฺากฺขนฺโธ   จ   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ    
นิรุชฺฌิสฺสติ      ตสฺส      ตตฺถ     เวทนากฺขนฺโธ     อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    
สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ส ฺากฺขนฺโธ   นิรชฺุฌิสฺสติ        
โน   จ  เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  นิรชุฌฺิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ   
จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๒๖๘]   ยสฺส   รูปกขฺนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิสฺสติ        
ตสฺส รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ        
        [๒๖๙]   ยสฺส   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ    
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ส ฺากฺขนฺโธ  น นิรชุฌฺิสฺสติ        
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ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ นุปปฺชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๒๗๐] ยตฺถ รูปกฺขนฺโธ นุปฺปชชฺิตฺถ ฯเปฯ    
        [๒๗๑]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ นปฺุปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:    สทฺุธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส         
ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ    สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อรเูป   ปรินิพฺพนฺตาน       
เตส    ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   จ   นุปฺปชฺชตฺิถ   เวทนากฺขนฺโธ   จ   น    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ          
ตสฺส   ตตฺถ   รูปกฺขนฺโธ   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   น   นริุชฺฌิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ    รูปกฺขนฺโธ    นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนตฺาน         
อรูเป   ปรินพฺิพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
รูปกฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺิตฺถ ฯ    
        [๒๗๒]   ยสฺส   ยตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ส ฺากฺขนฺโธ    น    นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   สทฺุธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส        
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ        
เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชชฺิตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ ยสฺส         
วา  ปน  ยตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ เวทนากฺขนฺโธ    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นิรุช-ฺ  
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ฌิสฺสติ   โน    จ    เตส    ตตฺถ   เวทนากฺขนฺโธ   นุปปฺชฺชิตฺถ   สทฺุธาวาเส     
ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  จ  น นิรุชฌฺิสฺสติ       
เวทนากฺขนฺโธ จ นุปฺปชชฺตฺิถ ฯ     
                     อุปฺปาทนิโรธวาร นิฏ ิต ฯ    
                         ปวตฺติวาโร ฯ      
                         ____________     
                          ปริ ฺาวาโร      
        [๒๗๓]  โย  รูปกฺขนธฺ  ปรชิานาติ  โส  เวทนากฺขนฺธ ปริชานาตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  เวทนากฺขนฺธ  ปรชิานาติ  โส  รูปกฺขนฺธ   
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  รูปกฺขนฺธ น ปรชิานาติ โส เวทนากฺขนฺธ   
น    ปรชิานาตีติ:    อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   เวทนากฺขนฺธ    
น ปริชานาติ โส รูปกฺขนธฺ น ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๒๗๔]  โย  รูปกฺขนธฺ  ปรชิานิตฺถ  โส เวทนากฺขนฺธ ปริชานิตฺถาติ:    
อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  เวทนากฺขนฺธ  ปรชิานิตฺถ  โส  รูปกขฺนฺธ     
ปริชานิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   รูปกฺขนฺธ   น   ปริชานิตฺถ  โส    
เวทนากฺขนฺธ  น  ปรชิานิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  โย วา ปน เวทนากฺขนฺธ     
น ปริชานิตฺถ โส รูปกฺขนธฺ น ปรชิานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๒๗๕]  โย  รูปกฺขนธฺ  ปรชิานิสฺสติ โส เวทนากฺขนฺธ ปริชานิสฺสตีติ:          
อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  เวทนากฺขนฺธ  ปรชิานิสฺสติ  โส  รูปกขฺนฺธ    
ปริชานิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   รูปกฺขนฺธ   น  ปริชานิสฺสติ  โส     
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เวทนากฺขนฺธ  น  ปรชิานิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย วา ปน เวทนากฺขนฺธ    
น ปริชานิสสฺติ โส รูปกขฺนฺธ น ปรชิานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๒๗๖]  โย  รูปกฺขนธฺ  ปรชิานาติ  โส เวทนากฺขนฺธ ปริชานตฺิถาติ:   
โน  ฯ  โย  วา  ปน เวทนากฺขนฺธ ปริชานิตฺถ โส รูปกฺขนฺธ ปริชานาตีติ:   
โน  ฯ  โย  รปูกฺขนฺธ  น  ปริชานาติ โส เวทนากฺขนฺธ น ปรชิานิตฺถาติ:   
อรหา   รูปกขฺนฺธ  น  ปรชิานาติ  โน  จ  เวทนากฺขนฺธ  น  ปรชิานิตฺถ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อรหนฺต ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  รปูกฺขนฺธ ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   เวทนากฺขนฺธ ฺจ   น   ปริชานิตฺถ   ฯ  โย  วา  ปน    
เวทนากฺขนฺธ  น  ปรชิานิตฺถ  โส รูปกขฺนฺธ น ปรชิานาตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี         
เวทนากฺขนฺธ   น   ปรชิานิตฺถ   โน   จ   รูปกฺขนฺธ   น   ปริชานาติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อรหนฺต ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา ปุคฺคลา เวทนากฺขนฺธ ฺจ   
น ปริชานิตฺถ รูปกฺขนฺธ ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๒๗๗]  โย  รูปกฺขนฺธ  ปรชิานาติ โส เวทนากฺขนฺธ ปริชานิสฺสตีติ:    
โน   ฯ   โย   วา   ปน   เวทนากฺขนฺธ  ปริชานิสฺสติ  โส  รูปกฺขนฺธ     
ปริชานาตีติ:  โน  ฯ  โย  รปูกฺขนฺธ  น  ปริชานาติ  โส  เวทนากฺขนฺธ    
น  ปรชิานิสฺสตีติ:  เย  มคฺค  ปฏิลภิสสฺนฺติ  เต  รูปกฺขนฺธ  น ปรชิานนฺติ       
โน   จ   เวทนากฺขนฺธ   น   ปริชานิสฺสนฺติ  อรหา  เย  จ  ปุถชฺุชนา     
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  รูปกฺขนฺธ ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  เวทนากฺขนฺธ ฺจ   
น  ปรชิานิสฺสนฺติ  ฯ โย วา ปน เวทนากฺขนฺธ น ปรชิานิสฺสติ โส รูปกฺขนฺธ    
น    ปรชิานาตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี   เวทนากฺขนฺธ   น   ปริชานิสสฺติ     
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โน   จ   รูปกขฺนฺธ   น   ปริชานาติ  อรหา  เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค     
น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เต   เวทนากฺขนฺธ ฺจ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  รูปกฺขนฺธ ฺจ         
น ปริชานนติฺ ฯ    
        [๒๗๘]  โย  รูปกฺขนธฺ  ปรชิานิตฺถ  โส เวทนากฺขนฺธ ปริชานิสฺสตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน   เวทนากฺขนฺธ  ปริชานิสฺสติ  โส  รูปกฺขนฺธ     
ปริชานิตฺถาติ:  โน  ฯ  โย  รูปกฺขนฺธ  น  ปริชานิตฺถ  โส เวทนากฺขนฺธ    
น  ปรชิานิสฺสตีติ:  เย  มคฺค  ปฏิลภิสสฺนฺติ  เต  รูปกฺขนฺธ  น ปรชิานิตฺถ       
โน  จ  เวทนากฺขนฺธ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  เย จ ปุถุชชฺนา   
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  รูปกฺขนฺธ ฺจ  น  ปรชิานิตฺถ  เวทนากฺขนฺธ ฺจ   
น  ปรชิานิสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  เวทนากฺขนฺธ  น  ปริชานิสฺสติ  โส    
รูปกฺขนฺธ  น  ปริชานิตฺถาติ:  อรหา  เวทนากฺขนฺธ  น  ปรชิานิสฺสติ  โน   
จ   รูปกฺขนฺธ   น  ปริชานตฺิถ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค    
น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เต   เวทนากฺขนฺธ ฺจ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  รูปกฺขนฺธ ฺจ   
น ปริชานิตฺถ ฯ    
                       ปริ ฺาวาร นิฏ ิต ฯ   
                        ขนฺธยมก นิฏ ิต ฯ     
                          ___________       
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                          อายตนยมก     
                          ปณฺณตฺติวาโร     
        [๒๗๙]    ทฺวาทสายตนานิ:   จกขฺายตน   โสตายตน   ฆานายตน     
ชิวฺหายตน   กายายตน   รปูายตน   สททฺายตน   คนฺธายตน   รสายตน     
โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน ฯ    
                          อุทฺเทสวาโร      
        [๒๘๐]   จกฺขุ  จกฺขายตน  จกฺขายตน  จกฺขุ  ฯ  โสต  โสตายตน   
โสตายตน   โสต   ฯ   ฆาน  ฆานายตน  ฆานายตน  ฆาน  ฯ  ชิวฺหา     
ชิวฺหายตน   ชิวฺหายตน   ชิวฺหา   ฯ   กาโย   กายายตน   กายายตน   
กาโย   ฯ   รปู   รูปายตน   รูปายตน   รูป   ฯ  สทฺโท  สทฺทายตน     
สทฺทายตน   สทฺโท   ฯ   คนฺโธ   คนฺธายตน   คนฺธายตน   คนฺโธ  ฯ    
รโส    รสายตน   รสายตน   รโส   ฯ   โผฏพฺโพ   โผฏพฺพายตน    
โผฏพฺพายตน   โผฏพฺโพ   ฯ   มโน   มนายตน  มนายตน  มโน  ฯ    
ธมฺโม ธมฺมายตน ธมฺมายตน ธมฺโม ฯ    
        [๒๘๑]  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตน  น  จกฺขายตน น จกฺขุ ฯ น โสต    
น  โสตายตน  น โสตายตน น โสต ฯ น ฆาน น ฆานายตน น ฆานายตน     
น   ฆาน  ฯ  น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหายตน  น  ชิวฺหายตน  น  ชิวฺหา  ฯ     
น  กาโย  น  กายายตน  น  กายายตน  น กาโย ฯ น รูป น รูปายตน     
น  รูปายตน  น  รูป  ฯ น สทฺโท น สททฺายตน น สทฺทายตน น สทฺโท ฯ    
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น  คนฺโธ  น  คนฺธายตน  น  คนฺธายตน น คนฺโธ ฯ น รโส น รสายตน    
น  รสายตน  น  รโส ฯ น โผฏพฺโพ น โผฏพฺพายตน น โผฏพฺพายตน    
น   โผฏพฺโพ  ฯ  น  มโน  น  มนายตน  น  มนายตน  น  มโน  ฯ    
น ธมฺโม น ธมฺมายตน น ธมฺมายตน น ธมฺโม ฯ    
                          ___________      
        [๒๘๒]  จกฺขุ  จกฺขายตน  อายตนา  โสตายตน  ฯ จกฺขุ จกฺขายตน    
อายตนา  ฆานายตน  ฯ  จกฺขุ  จกฺขายตน  อายตนา  ชิวฺหายตน  ฯเปฯ     
อายตนา   ธมฺมาตยน   ฯ   โสต  โสตายตน  อายตนา  จกฺขายตน  ฯ     
โสต  โสตายตน  อายตนา  ฆานายตน  ฯเปฯ  อายตนา  ธมฺมายตน  ฯ      
ฆาน  ฆานายตน  ฯเปฯ  อายตนา  ธมฺมายตน  ฯเปฯ  ธมฺโม ธมฺมายตน    
อายตนา  จกฺขายตน  ฯ  ธมฺโม  ธมฺมายตน  อายตนา  โสตายตน ฯเปฯ     
อายตนา มนายตน ฯ (จกฺก พนฺธิตพฺพ) ฯ     
        [๒๘๓]  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตน  นายตนา น โสตายตน ฯ น จกฺขุ    
น   จกฺขายตน   นายตนา  น  ฆานายตน  ฯ  น  จกขฺุ  น  จกฺขายตน    
นายตนา  น  ชิวฺหายตน  ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมฺมายตน  ฯ  น  โสต     
น  โสตายตน  นายตนา  น  จกฺขายตน ฯ น โสต น โสตายตน นายตนา      
น  ฆานายตน  ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมมฺายตน  ฯ น ฆาน น ฆานายตน      
ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมฺมายตน  ฯเปฯ  น ธมฺโม น ธมฺมายตน นายตนา      
น  จกฺขายตน  ฯ  น  ธมโฺม  น ธมฺมายตน นายตนา น โสตายตน ฯเปฯ     
นายตนา น มนายตน ฯ (จกฺก พนฺธิตพฺพ) ฯ   
                          ________________      
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        [๒๘๔]   จกฺขุ   อายตน   อายตนา   จกฺขุ   ฯ   โสต  อายตน    
อายตนา   โสต   ฯ   ฆาน   อายตน   อายตนา   ฆาน   ฯ  ชิวฺหา     
อายตน   อายตนา   ชิวฺหา   ฯ  กาโย  อายตน  อายตนา  กาโย  ฯ    
รูป   อายตน  อายตนา  รปู  ฯ  สทฺโท  อายตน  อายตนา  สทฺโท  ฯ     
คนฺโธ   อายตน   อายตนา   คนฺโธ   ฯ   รโส   อายตน   อายตนา    
รโส    ฯ   โผฏพฺโพ   อายตน   อายตนา   โผฏพฺโพ   ฯ   มโน      
อายตน อายตนา มโน ฯ ธมฺโม อายตน อายตนา ธมฺโม ฯ        
        [๒๘๕]  น  จกฺขุ  นายตน  นายตนา  น  จกฺขุ  ฯ น โสต นายตน    
นายตนา  น  โสต  ฯ  น  ฆาน  นายตน  นายตนา น ฆาน ฯ น ชิวฺหา                    
นายตน   นายตนา   น   ชวฺิหา   ฯ   น   กาโย  นายตน  นายตนา    
น  กาโย  ฯ  น  รูป  นายตน  นายตนา  น  รูป  ฯ น สทฺโท นายตน    
นายตนา   น  สทฺโท  ฯ  น  คนฺโธ  นายตน  นายตนา  น  คนฺโธ  ฯ    
น  รโส  นายตน  นายตนา  น  รโส  ฯ น โผฏพฺโพ นายตน นายตนา    
น  โผฏพฺโพ  ฯ  น  มโน  นายตน  นายตนา  น  มโน  ฯ  น ธมฺโม    
นายตน นายตนา น ธมฺโม ฯ        
                          ___________      
        [๒๘๖]   จกฺขุ   อายตน   อายตนา  โสต  ฯเปฯ  จกฺขุ  อายตน    
อายตนา   ธมฺโม   ฯ   โสต   อายตน  อายตนา  จกฺขุ  ฯเปฯ  โสต     
อายตน   อายตนา   ธมฺโม  ฯ  ฆาน  อายตน  อายตนา  จกฺขุ  ฯเปฯ     
อายตนา  ธมฺโม  ฯ  ธมโฺม  อายตน  อายตนา  จกฺขุ  ฯ ธมฺโม อายตน     
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อายตนา โสต ฯเปฯ อายตนา มโน ฯ (จกฺก พนฺธิตพฺพ) ฯ     
        [๒๘๗]   น  จกฺขุ  นายตน  นายตนา  น  โสต  ฯเปฯ  น  จกฺขุ     
นายตน  นายตนา  น  ธมโฺม  ฯ  น  โสต  นายตน  นายตนา  น จกฺขุ     
ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมฺโม  ฯ  น  ฆาน  นายตน  นายตนา  น  จกฺขุ      
ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมฺโม  ฯ  น  ธมโฺม  นายตน นายตนา น จกฺขุ ฯ      
น  ธมฺโม  นายตน  นายตนา  น  โสต  ฯเปฯ  นายตนา  น  มโน  ฯ     
(จกฺก พนฺธิตพฺพ) ฯ   
                         อุทฺเทสวาโร ฯ     
                          ________________     
                          นิทฺเทสวาโร      
        [๒๘๘]    จกฺขุ    จกขฺายตนนฺติ:   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ    
น   จกฺขายตน   จกฺขายตน   จกฺขุ  เจว  จกฺขายตน ฺจ  ฯ  จกฺขายตน   
จกฺขูติ:   อามนฺตา   ฯ   โสต   โสตายตนนฺติ:   ทิพฺพโสต  ตณฺหาโสต    
โสต  น  โสตายตน  โสตายตน  โสต ฺเจว  โสตายตน ฺจ  ฯ โสตายตน     
โสตนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    ฆาน    ฆานายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ    
ฆานายตน  ฆานนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  ชิวฺหา  ชิวฺหายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ     
ชิวฺหายตน   ชิวฺหาติ:   อามนฺตา  ฯ  กาโย  กายายตนนฺติ:  กายายตน   
เปตฺวา  อวเสโส  กาโย  กาโย  น  กายายตน กายายตน กาโย เจว     
กายายตน ฺจ  ฯ  กายายตน  กาโยติ:  อามนฺตา  ฯ  รูป  รูปายตนนฺติ:�    
รูปายตน   เปตฺวา   อวเสส   รูป   รูป   น   รูปายตน   รูปายตน     
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รูป ฺเจว   รปูายตน ฺจ   ฯ   รูปายตน   รูปนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  สทฺโท     
สทฺทายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   สทฺทายตน   สทโฺทติ:   อามนฺตา   ฯ    
คนฺโธ   คนฺธายตนนฺติ:   สีลคนฺโธ   สมาธิคนฺโธ   ป ฺาคนฺโธ   คนฺโธ     
น   คนฺธายตน   คนฺธายตน  คนฺโธ  เจว  คนฺธายตน ฺจ  ฯ  คนฺธายตน    
คนฺโธติ:   อามนฺตา   ฯ   รโส   รสายตนนฺติ:   อตฺถรโส   ธมฺมรโส    
วิมุตฺติรโส   รโส  น  รสายตน  รสายตน  รโส  เจว  รสายตน ฺจ  ฯ    
รสายตน    รโสติ:    อามนฺตา   ฯ   โผฏพฺโพ   โผฏพฺพายตนนฺติ:    
อามนฺตา    ฯ   โผฏพฺพายตน   โผฏพฺโพติ:   อามนฺตา   ฯ   มโน     
มนายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   มนายตน  มโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ธมฺโม    
ธมฺมายตนนฺติ:  ธมฺมายตน  เปตฺวา  อวเสโส ธมฺโม ธมฺโม น ธมฺมายตน   
ธมฺมายตน     ธมฺโม     เจว     ธมฺมายตน ฺจ     ฯ    ธมฺมายตน    
ธมฺโมติ: อามนฺตา ฯ   
        [๒๘๙]  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขายตน     
น   จกฺขูติ:   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   น   จกฺขายตน   จกฺขุ  จกขฺุ ฺจ         
จกฺขายตน ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จกฺขุ  น  จ  จกฺขายตน ฯ    
น  โสต  น  โสตายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  โสตายตน  น  โสตนฺติ:    
ทิพฺพโสต   ตณฺหาโสต   น   โสตายตน   โสต   โสต ฺจ  โสตายตน ฺจ    
เปตฺวา   อวเสสา   น  เจว  โสต  น  จ  โสตายตน  ฯ  น  ฆาน    
น  ฆานายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ฆานายตน  น ฆานนฺติ: อามนฺตา ฯ    
น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ชิวฺหายตน  น ชิวฺหาติ:    
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อามนฺตา  ฯ  น  กาโย  น  กายายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น กายายตน      
น   กาโยติ:   กายายตน   เปตฺวา  อวเสโส  กาโย  น  กายายตน    
กาโย   กาย ฺจ   กายายตน ฺจ   เปตฺวา  อวเสโส  น  เจว  กาโย     
น  จ  กายายตน  ฯ  น  รปู  น  รูปายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ น รูปายตน    
น  รูปนฺติ:  รปูายตน  เปตฺวา  อวเสส  รูป  น  รูปายตน  รูป รูป ฺจ   
รูปายตน ฺจ   เปตฺวา   อวเสส   น  เจว  รูป  น  จ  รูปายตน  ฯ     
น  สทฺโท  น  สทฺทายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  สททฺายตน  น สทฺโทติ:    
อามนฺตา  ฯ  น  คนฺโธ  น  คนฺธายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น คนฺธายตน     
น  คนฺโธติ:  สีลคนฺโธ  สมาธิคนฺโธ  ป ฺาคนฺโธ  น  คนฺธายตน  คนฺโธ     
คนฺธ ฺจ   คนฺธายตน ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา  น  เจว  คนฺโธ  น  จ     
คนฺธายตน  ฯ  น รโส น รสายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ น รสายตน น รโสติ:    
อตฺถรโส  ธมฺมรโส  วิมตฺุติรโส  น  รสายตน  รโส  รส ฺจ  รสายตน ฺจ    
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  รโส  น  จ  รสายตน  ฯ  น โผฏพฺโพ    
น  โผฏพฺพายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  โผฏพฺพายตน  น โผฏพฺโพติ:     
อามนฺตา   ฯ   น  มโน  น  มนายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  มนายตน      
น   มโนติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ    
น   ธมฺมายตน   น   ธมฺโมติ:  ธมฺมายตน  เปตฺวา  อวเสโส  ธมฺโม     
น   ธมฺมายตน   ธมฺโม   ธมฺม ฺจ   ธมมฺายตน ฺจ   เปตฺวา  อวเสโส     
น เจว ธมฺโม น จ ธมฺมายตน ฯ    
                          ________________   
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        [๒๙๐]  จกฺขุ  จกฺขายตนนฺติ: ทิพฺพจกฺขุ ป ฺาจกฺขุ จกฺขุ น จกฺขายตน          
จกฺขายตน   จกฺขุ   เจว   จกฺขายตน ฺจ   ฯ  อายตนา  โสตายตนนฺติ:     
โสตายตน     อายตน ฺเจว     โสตายตน ฺจ    อวเสสา    อายตนา     
อายตนา  น  โสตายตน  ฯ  จกฺขุ  จกฺขายตนนฺติ:  ทพฺิพจกฺขุ  ป ฺาจกฺขุ   
จกฺขุ   น   จกขฺายตน   จกฺขายตน   จกฺขุ   เจว   จกฺขายตน ฺจ   ฯ   
อายตนา   ฆานายตนนฺติ:   ฯเปฯ  อายตนา  ธมฺมายตนนฺติ:  ธมมฺายตน    
อายตน ฺเจว  ธมฺมายตน ฺจ  อวเสสา  อายตนา อายตนา น ธมฺมายตน ฯ      
โสต    ฯเปฯ    ฆาน   ฯเปฯ   ธมฺโม   ธมฺมายตนนฺติ:   ธมฺมายตน     
เปตฺวา    อวเสโส    ธมโฺม   ธมฺโม   น   ธมฺมายตน   ธมฺมายตน    
ธมฺโม   เจว   ธมฺมายตน ฺจ   ฯ   อายตนา  จกฺขายตนนฺติ  จกฺขายตน     
อายตน ฺเจว  จกฺขายตน ฺจ  อวเสสา  อายตนา อายตนา น จกฺขายตน ฯ      
ธมฺโม      ธมมฺายตนนฺติ:      ธมฺมายตน     เปตฺวา     อวเสโส    
ธมฺโม   น   ธมฺมายตน   ธมฺมายตน   ธมฺโม   เจว  ธมฺมายตน ฺจ  ฯ     
อายตนา   โสตายตนนฺติ:   ฯเปฯ   อายตนา   มนายตนนฺติ:  มนายตน      
อายตน ฺเจว  มนายตน ฺจ  อวเสสา  อายตนา  อายตนา  น มนายตน ฯ     
(เอเกกปทมูลก จกฺก พนฺธิตพฺพ อสมฺโมหนฺเตน) ฯ   
        [๒๙๑]   น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  นายตนา  น     
โสตายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ    
นายตนา  น  ฆานายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ นายตนา น ธมฺมายตนนฺติ:     
อามนฺตา   ฯ   น   โสต   น  โสตายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  นายตนา     
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น  จกฺขายตน  ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมมฺายตนนฺติ:  อามนฺตา ฯ น ฆาน    
น  ฆานายตน  ฯเปฯ  น  ธมฺโม  น ธมมฺายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ นายตนา     
น   จกฺขายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น   ธมฺโม   น   ธมฺมายตนนฺติ:     
อามนฺตา  ฯ  นายตนา  น  โสตายตน  ฯเปฯ  นายตนา น มนายตนนฺติ:    
อามนฺตา ฯ (จกฺก พนฺธนฺเตน สพฺพตฺถ อามนฺตาติ กาตพฺพ) ฯ     
                          ________________     
        [๒๙๒]  จกฺขุ  อายตนนฺติ:  อามนฺตา ฯ อายตนา จกฺขายตนนฺติ: ๑     
จกฺขายตน   อายตน ฺเจว   จกฺขายตน ฺจ  อวเสสา  อายตนา  อายตนา      
น  จกฺขายตน  ฯ  โสต  อายตนนฺติ: อามนฺตา ฯเปฯ ฆาน .. ชวฺิหา ..    
กาโย  ..  รูป  ..  สทฺโท .. คนฺโธ .. รโส .. โผฏพฺโพ .. มโน     
..  ฯ  ธมฺโม อายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ อายตนา ธมฺมายตนนฺติ: ธมฺมายตน    
อายตน ฺเจว     ธมฺมายตน ฺจ     อวเสสา     อายตนา    อายตนา     
น ธมฺมายตน ฯ     
        [๒๙๓]  น  จกฺขุ  นายตนนฺติ:  จกฺขุ  เปตฺวา  อวเสสา อายตนา    
น   จกฺขุ  อายตนา  จกฺขุ ฺจ  อายตน ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
จกฺขุ  น  จ  อายตนา  ฯ นายตนา น จกฺขายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ น โสต    
นายตนนฺติ:   โสต   เปตฺวา  ฯเปฯ  ฆาน  เปตฺวา  ชิวฺห  เปตฺวา   
ฯเปฯ  น  จ  อายตนา  ฯ  น  กาโย นายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ นายตนา     
#๑ อิธาป นิทฺเทโส อุทฺเทเสน น สเมติ ตตฺถาธิปฺปาโย ขนฺธยมกวณฺณนาย     
#วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ    
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น   กายายตนนฺติ:   อามนฺตา  ฯ  น  รปู  นายตนนฺติ:  รูป  เปตฺวา   
ฯเปฯ   สทฺท   เปตฺวา   คนฺธ   เปตฺวา   รส  เปตฺวา  โผฏพฺพ     
เปตฺวา  ฯเปฯ  น  จ  อายตนา  ฯ  น มโน นายตนนฺติ: มน เปตฺวา      
อวเสสา   อายตนา   น  มโน  อายตนา  มน ฺจ  อายตน ฺจ  เปตฺวา     
อวเสสา  น  เจว  มโน  น  จ  อายตนา  ฯ นายตนา น มนายตนนฺติ:      
อามนฺตา  ฯ  น ธมฺโม นายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ นายตนา น ธมฺมายตนนฺติ:     
อามนฺตา ฯ    
                          ________________     
        [๒๙๔]  จกฺขุ  อายตนนฺติ:  อามนฺตา ฯ อายตนา โสตายตนนฺติ: ๑    
โสตายตน   อายตน ฺเจว   โสตายตน ฺจ  อวเสสา  อายตนา  อายตนา     
น  โสตายตน  ฯ  จกฺขุ  อายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อายตนา ฆานายตน    
ฯเปฯ  อายตนา  ธมฺมายตนนฺติ:  ธมฺมายตน  อายตน ฺเจว  ธมฺมายตน ฺจ     
อวเสสา     อายตนา    อายตนา    น    ธมฺมายตน    ฯ    โสต     
อายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อายตนา  จกฺขายตนนฺติ:  ฯเปฯ น จกฺขายตน     
ฯเปฯ   อายตนา   ธมฺมายตนนฺติ:  ฯเปฯ  น  ธมฺมายตน  ฆาน  ชวฺิหา     
ฯเปฯ    ธมฺโม   อายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อายตนา   จกฺขายตน     
ฯเปฯ   อายตนา   มนายตนนฺติ:   มนายตน  อายตน ฺเจว  มนายตน ฺจ      
อวเสสา อายตนา อายตนา น มนายตน ฯ (จกฺก พนฺธิตพฺพ) ฯ    
        [๒๙๕]  น  จกฺขุ  นายตนนฺติ:  จกฺขุ  เปตฺวา  อวเสสา อายตนา    
#๑ อิธาป ปุพฺเพ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ     
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น   จกฺขุ  อายตนา  จกฺขุ ฺจ  อายตน ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
จกฺขุ   น   จ   อายตนา   ฯ  นายตนา  น  โสตายตนนฺติ:  อามนฺตา      
ฯเปฯ   น   จกฺขุ   นายตนนฺติ:   จกฺขุ  เปตฺวา  อวเสสา  อายตนา    
น   จกฺขุ  อายตนา  จกฺขุ ฺจ  อายตน ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
จกฺขุ   น  จ  อายตนา  ฯ  นายตนา  น  ฆานายตน  ฯเปฯ  นายตนา     
น  ธมฺมายตนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  โสต  นายตนนฺติ:  โสต  เปตฺวา    
ฯเปฯ   ฆาน   เปตฺวา  ชวฺิห  เปตฺวา  ฯเปฯ  น  จ  อายตนา  ฯ     
น   กาโย   นายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ  นายตนา  น  จกฺขายตนนฺติ:     
อามนฺตา   ฯเปฯ   นายตนา   น   ธมฺมายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ      
น   ธมโฺม   นายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ  นายตนา  น  จกฺขายตนนฺติ:    
อามนฺตา  ฯ  น ธมฺโม นายตนนฺติ: อามนฺตา ฯ นายตนา น โสตายตนนฺติ:    
อามนฺตา    ฯเปฯ    นายตนา    น    มนายตนนฺติ:   อามนฺตา   ฯ    
(จกฺก พนฺธิตพฺพ) ฯ   
                         ปณฺณตฺติวาโร ฯ    
                          ___________      
                          ปวตฺติวาโร    
        [๒๙๖]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  โสตายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
สจกฺขุกาน    อโสตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน   อุปฺปชฺชติ   
โน  จ  เตส  โสตายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สโสตกาน อุปปชฺชนฺตาน    
เตส     จกฺขายตน ฺจ    อุปฺปชฺชติ    โสตายตน ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฯ     
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ยสฺส   วา   ปน   โสตายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺตีติ:    
สโสตกาน    อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตายตน   อุปฺปชฺชติ    
โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สโสตกาน  สจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน   
เตส โสตายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๙๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
สจกฺขุกาน    อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน   อุปฺปชฺชติ   
โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สฆานกาน อุปปชฺชนฺตาน    
เตส     จกฺขายตน ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฆานายตน ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฯ    
ยสฺส   วา   ปน   ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺตีติ:    
สฆานกาน    อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานายตน   อุปปฺชฺชติ    
โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  สจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๙๘]   ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    สรูปกาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน         
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๒๙๙]   ยสฺส   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนายตน  อุปฺปชฺชตีติ    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนายตน    
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อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๐๐]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชติะ      
โน    จ    เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน    
เตส ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๐๑]   ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน  อุปปฺชฺชตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:    สรูปกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน   
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๐๒]   ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน    
อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนายตน   
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๓๐๓]  ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชติ        
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โน    จ    เตส   ฆานายตน   อุปฺปชฺชติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน     
เตส ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๓๐๔]   ยสฺส   รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
มนายตน    อุปฺปชฺชติ    สรูปกาน    สจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺติ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน    
มนายตน    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    รูปายตน    อุปฺปชชฺตีติ:    อรูปกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  รูปายตน   
อุปฺปชฺชติ    สจิตฺตกาน   สรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ รปูายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๓๐๕]   ยสฺส  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รูปายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน   อุปปฺชฺชติ        
โน   จ   เตส   รูปายตน   อุปฺปชฺชติ   สรูปกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส    
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๓๐๖]   ยสฺส  มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:   อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชติ       
โน   จ   เตส   มนายตน   อุปฺปชฺชติ  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส    
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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        [๓๐๗]  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  โสตายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   โสตายตน   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ     
จกฺขายตน อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๐๘]  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
รูปาวจเร   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺติ   โน   จ  ตตฺถ  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฆานายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ฆานายตน   อุปปฺชฺชติ   ตตฺถ     
จกฺขายตน อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๐๙]   ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺเต    ตตฺถ    รปูายตน   อุปปฺชฺชติ   โน   จ    
ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๑๐]   ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:  อรูเป  ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ  จกฺขายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๓๑๑]  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  จกฺขายตน      
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อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺเต    อรูเป    ตตฺถ    ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺติ   
โน   จ  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๑๒]   ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  รปูายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    รูปายตน   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ    
ฆานายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    รูปาวจเร    ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺติ    
โน   จ   ตตฺถ   ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ   ฆานายตน ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   (ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ   มนายตน ฺจ   ธมฺมายตน ฺจ   เอกสทิส   นาม  นตฺถิ  อุปริวาเร     
สงฺเขโป โหตีติ ชานิตพฺพ) ฯ    
        [๓๑๓]  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ    
ฆานายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ตตฺถ     
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๓๑๔]   ยตฺถ   รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    มนายตน   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ     
รูปายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชติ  โน  จ     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 103 

ตตฺถ    รูปายตน    อุปฺปชชฺติ    ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ    มนายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ รปูายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๓๑๕]   ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  รูปายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ            
รูปายตน   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ รปูายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๓๑๖]   ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ    
มนายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ธมมฺายตน   อุปปฺชฺชติ   
โน   จ   ตตฺถ   มนายตน  อุปฺปชฺชติ  จตุโวกาเร  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๓๑๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    อโสตกาน    อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน  อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน    สโสตกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ  โสตายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสตายตน    
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชตีติ:  สโสตกาน  อจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  โสตายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน    อุปฺปชฺชติ   สโสตกาน   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส    
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ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   จกขฺายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  (สงฺขิตฺต          
ยสฺเสกสทิส) ฯ    
        [๓๑๘]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชติ    
ตสฺส    ตตฺถ    มนายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนตฺาน   
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชติ    สจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๓๑๙]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  โสตายตน  นุปปฺชฺชตีติ:    
อจกฺขุกาน      สโสตกาน      อุปปชฺชนตฺาน     เตส     จกฺขายตน     
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   โสตายตน   นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน    
อจกฺขุกาน   อโสตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ   
โสตายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสตายตน  นุปฺปชฺชติ     
ตสฺส   จกฺขายตน   นปฺุปชฺชตีติ:   อโสตกาน   สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
เตส   โสตายตน   นุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ   
สพฺเพส  จวนฺตาน  อโสตกาน  อจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน เตส โสตายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๒๐]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อจกฺขุกาน    สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน   นุปฺปชฺชติ&          
โน     จ    เตส    ฆานายตน    นุปฺปชฺชติ    สพฺเพส    จวนฺตาน    
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อจกฺขุกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ   
ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ     
ตสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน          
เตส   ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ   
สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน เตส ฆานายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๒๑]   ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อจกฺขุกาน    สรูปกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน   นุปฺปชฺชติ          
โน   จ   เตส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  อรูปกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  รปูายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  ฯ         
ยสฺส     วา     ปน    รูปายตน    นุปฺปชชฺติ    ตสฺส    จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๓๒๒]   ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อจกฺขุกาน      สจิตฺตกาน      อุปปชชฺนตฺาน     เตส     จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   มนายตน   นปฺุปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน    
อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    มนายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส     
จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๒๓]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    จกฺขายตน    นุปฺปชฺชติ    โน     
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จ   เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ     ธมฺมายตน ฺจ     นุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน     
ธมฺมายตน นุปฺปชฺชติ ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๒๔]   ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  รูปายตน  นปฺุปชฺชตีติ:    
อฆานกาน    สรูปกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานายตน   นุปปฺชฺชติ   
โน   จ   เตส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  อรูปกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  รปูายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  ฯ    
ยสฺส   วา   ปน   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺตีติ:    
อามนฺตา ฯ    
        [๓๒๕]   ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อฆานกาน      สจิตฺตกาน      อุปปชฺชนตฺาน     เตส     ฆานายตน   
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   มนายตน   นปฺุปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน    
อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    มนายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส     
ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๒๖]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อฆานกาน     อุปปชชฺนฺตาน    เตส    ฆานายตน    นุปฺปชฺชติ    โน     
จ   เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมมฺายตน   
นุปฺปชฺชติ ตสฺส ฆานายตน นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ        
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        [๓๒๗]   ยสฺส   รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส    
มนายตน   นปฺุปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  เตส  รปูายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ    
มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนายตน   นปฺุปชฺชติ     
ตสฺส    รูปายตน    นุปฺปชชฺตีติ:    อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส          
มนายตน   นปฺุปชฺชติ   โน   จ   เตส   รปูายตน   นุปปฺชฺชติ  สพฺเพส๔   
จวนฺตาน เตส มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๒๘]   ยสฺส  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อรูปกาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     รูปายตน    นปฺุปชฺชติ    โน   
จ   เตส   ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  รูปายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ     ธมฺมายตน ฺจ     นุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน     
ธมฺมายตน นุปฺปชฺชติ ตสฺส รูปายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๒๙]   ยสฺส  มนายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อจิตฺตกาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส    มนายตน    นุปฺปชฺชติ    โน   
จ   เตส   ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมมฺายตน   
นุปฺปชฺชติ ตสฺส มนายตน นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๓๓๐]  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  โสตายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   โสตายตน   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ     
จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
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        [๓๓๑]  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ฆานายตน   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ     
จกฺขายตน    นุปฺปชฺชตีติ:    รูปาวจเร   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชติ    
โน   จ   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   อส ฺสตฺเต   อรูเป   ตตฺถ     
ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๓๓๒]   ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  รปูายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   โน   จ  ตตฺถ  รูปายตน    
นุปฺปชฺชติ    อรูเป    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ   รูปายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  รูปายตน  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๓๓๓]   ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อรูเป   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชติ    
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นปฺุปชฺชติ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ    
ยตฺถ   วา   ปน   มนายตน   นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตีติ:    
อามนฺตา ฯ    
        [๓๓๔]  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ธมมฺายตน   นุปปฺชฺชติ   ตตฺถ    
จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ      
        [๓๓๕]   ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  รปูายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
รูปาวจเร   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ  รูปายตน    
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นุปฺปชฺชติ    อรูเป    ตตฺถ    ฆานายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ   รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  รูปายตน  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  ฆานายตน   
นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๓๓๖]   ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตตฺถ    
มนายตน    นุปฺปชฺชติ    อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   
มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   มนายตน   นุปฺปชชฺติ     
ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๓๗]  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นปฺุปชฺชตีติ:    
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ธมมฺายตน   นุปปฺชฺชติ   ตตฺถ    
ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๓๓๘]   ยตฺถ   รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  มนายตน  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  รูปายตน   
นุปฺปชฺชตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๓๓๙]   ยตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  รูปายตน    
นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๓๔๐]   ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ธมมฺายตน   นุปปฺชฺชติ   ตตฺถ    
มนายตน นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ     
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        [๓๔๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นุปฺปชฺชตีติ:    อจกฺขุกาน    สโสตกาน    อุปปชชฺนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน  นุปฺปชชฺติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อโสตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ    
จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ   โสตายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสสฺ   วา    
ปน   ยตฺถ   โสตายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺายตน  นุปฺปชฺชตีติ:   
อโสตกาน   สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  โสตายตน  นุปฺปชฺชติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน อโสตกาน   
อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ    
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
        [๓๔๒]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
นุปฺปชฺชตีติ:    อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนตฺาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน   
นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน          
เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺติ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ        
                          ___________      
        [๓๔๓]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ ตสฺส โสตายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   โสตายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส    
จกฺขายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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        [๓๔๔]   ยสฺส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ   
รูปายตน   มนายตน   ธมมฺายตน   อุปปฺชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ธมมฺายตน   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:          
อามนฺตา ฯเปฯP     
        [๓๔๕]   ยสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ  รูปายตน  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน     
ธมฺมายตน อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส มนายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๔๖]  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺตฺิถ  ฯเปฯ  (ยตฺถก ปจฺจุปฺปนฺเนป   
อตีเตป     อนาคเตป    ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีเตป    ปจฺจุปฺปนฺเนนานาคเตป    
อตีเตนานาคเตป     สพฺพตฺถ     สทิส     อุปฺปชฺชติ     อุปฺปชฺชิตฺถาติ    
นาม อติเรก กาตพฺพ) ฯ        
        [๓๔๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ โสตายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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        [๓๔๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ฆานายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ         
โน   จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺตฺิถ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ     
จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฆานายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา    
ปน  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ:         
อามนฺตา ฯ    
        [๓๔๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน        
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ป ฺจโวการาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ    
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๓๕๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ    
มนายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺตฺิถ   
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๓๕๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ธมมฺายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน        
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน    อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
        [๓๕๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    



อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ตตฺถ  รปูายตน อุปฺปช-ฺ  
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ชิตฺถ      ตสฺส     ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจราน    เตส    
ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ          
กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฆานายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๓๕๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   
เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ    
ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๓๕๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   รูปาวจราน    
อรูปาวจราน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ฆานายตน    อุปฺปชฺชิตฺถ    กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๓๕๕]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   รปูายตน   อุปปฺชฺชิตฺถ        
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ป ฺจโวการาน  เตส     
ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส    
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วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ รปูายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ:         
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    มนายตน    อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส     
ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ รปูายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๓๕๖]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส        
ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รปูายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ป ฺจโวการาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ    
รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๓๕๗]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน         
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๓๕๘]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺิตฺถ ตสฺส โสตายตน นุปฺปชฺชิตฺถาติ:          
นตฺถิ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    โสตายตน    นุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส   
จกฺขายตน นุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ (สงฺขิตฺต) ฯ       
        [๓๕๙]  ยสฺส  มนายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส ธมมฺายตน นุปฺปช-ฺ  
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ชิตฺถาติ:         นตฺถิ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส     
มนายตน นุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ     
        [๓๖๐] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชตฺิถ ฯเปฯ   
        [๓๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ โสตายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๖๒]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺตฺิถาติ:   รูปาวจราน         
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาสาน    อส ฺสตฺตาน    อรปูาน    เตส   ตตฺถ   
ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชตฺิถ ฯ     
        [๓๖๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ        
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทฺธาวาสาน  อรปูาน    
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ          
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ      
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เตส    ตตฺถ    มนายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน            
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖๕]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน    อรปูาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาสาน         
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   ธมฺมายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ          
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖๖]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺิตฺถ          
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทฺธาวาสาน  อรปูาน    
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ  สุทฺธาวาสาน          
อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   มนายตน ฺจ     
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นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส    
ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   
นุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาสาน   
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   ธมฺมายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๖๙]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน  นปฺุปชฺชิตฺถ  โน  จ         
เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทธฺาวาสาน  เตส  ตตฺถ รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ    มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน  นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อส ฺสตฺตาน       
เตส    ตตฺถ    มนายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   
รูปายตน    นปฺุปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาสาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๓๗๐]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นปฺุปชฺชิตฺถ   โน         
จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺตฺิถ   สุทฺธาวาสาน  เตส  ตตฺถ    
รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสสฺ   วา    
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ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน  นุปฺปชฺชิตฺถาติ:        
อามนฺตา ฯ    
        [๓๗๑]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน   นุปปฺชฺชิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมมฺายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน  เตส   
ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ธมมฺายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ  ยสฺส   
วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ มนายตน นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา ฯ    
                          ________________     
        [๓๗๒]  ยสฺส  จกฺขายตน อุปฺปชชฺสิฺสติ ตสฺส โสตายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
อามนฺตา     ฯ     ยสฺส    วา    ปน    โสตายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    
ตสฺส จกฺขายตน อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๓๗๓]  ยสฺส  จกฺขายตน อุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส ฆานายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
เย    รูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จกฺขายตน          
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ฆานายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส    
เตส    จกฺขายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฆานายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
อามนฺตา ฯ    
        [๓๗๔]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส รูปายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส      
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จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  (ยสฺส  จกขฺายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ       
ตสฺส    มนายตน ฺจ   ธมฺมายตน ฺจ   สทิส   อิเม   เทฺว   สทิสาเยว    
โหนฺติ) ฯ    
        [๓๗๕]  ยสฺส  จกฺขายตน อุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส ธมฺมายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       
อามนฺตา     ฯ     ยสฺส    วา    ปน    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  เย  อรูป  อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส   ธมฺมายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  จกฺขายตน ฺจ       
อุปปฺชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๓๗๖]  ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส รูปายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส     
ฆานายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  รูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     
เตส     รูปายตน    อุปฺปชชฺิสฺสติ    โน    จ    เตส    ฆานายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ        
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๓๗๗]   ยสฺส   ฆานายตน   อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ฆานายตน    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย   รูปาวจร   
อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
โน     จ     เตส    ฆานายตน    อุปฺปชชฺสิฺสติ    อิตเรส    เตส      
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ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ      
        [๓๗๘]   ยสฺส   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  เย  อรูป  อุปปชชฺิตฺวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส     ธมฺมายตน     อุปฺปชฺชิสสฺติ    โน    จ    
เตส  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ:  อิตเรส  เตส  ธมฺมายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ      
รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
        [๓๗๙]  ยสฺส  มนายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ ตสฺส ธมฺมายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
อามนฺตา     ฯ     ยสฺส    วา    ปน    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส มนายตน อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๘๐] ยตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯเปฯ   
        [๓๘๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ  โสตายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๓๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
ฆานายตน    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  กามาวจราน    
เตส      ตตฺถ      จกฺขายตน ฺจ      อุปปฺชฺชิสฺสติ     ฆานายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 121 

        [๓๘๓]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
รูปายตน    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
รูปายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:       
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส    
ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๓๘๔]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
มนายตน    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ     
มนายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:        
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปปฺชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๓๘๕]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน      
อรูปาน    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๓๘๖]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ รูปายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน     
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อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจราน        
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๓๘๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน    
ฯเปฯ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน     
ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:       
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน    
จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ      
        [๓๘๘]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน   อุปปฺชฺชิสฺสติ      
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ป ฺจโวการาน  เตส    
ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส   
วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ รปูายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    มนายตน   อุปปฺชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส    
ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
        [๓๘๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อรูปาน  เตส      
ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ รปูายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ       
ป ฺจโวการาน      อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
        [๓๙๐]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   อส ฺสตฺตาน       
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯไ   
        [๓๙๑]    ยสฺส    จกฺขายตน    นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   โสตายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ    
ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๓๙๒]    ยสฺส    จกฺขายตน    นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ฆานายตน นุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส         
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  รปูาวจร  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    
เตส    ฆานายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อรูป  อุปปชฺชตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
        [๓๙๓]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส รูปายตน นุปฺปช-ฺ  
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ชิสฺสตีติ:      อามนฺตา     ฯ     ยสฺส     วา    ปน    รปูายตน    นปฺุปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๓๙๔]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   อรปู   อุปปชฺชตฺิวา  ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ    
เตส   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ        
ปจฺฉิมภวิกาน     เตส    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ    ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ธมฺมายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส          
จกฺขายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๙๕]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ ตสฺส รูปายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
เย    รูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ฆานายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   รูปายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน       
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ฆานายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๙๖]   ยสฺส   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา         
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส ธมฺมายตน        
นุปฺปชฺชิสฺสติ     ปจฺฉิมภวิกาน     เตส    ฆานายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสฺสติ        
ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส ฆานายตน นุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
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        [๓๙๗]   ยสฺส   รูปายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   อรปู   อุปปชฺชตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    
เตส   รูปายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ        
ปจฺฉิมภวิกาน     เตส     รูปายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ    ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ธมฺมายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส          
รูปายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๓๙๘]    ยสฺส    มนายตน    นุปปฺชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ธมฺมายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ         
ตสฺส มนายตน นุปฺปชชฺิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๓๙๙] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯเปฯ   
        [๔๐๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ โสตายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๔๐๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปปฺชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน       
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน   อรูปาน          
เตส ตตฺถ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ    
        [๔๐๒]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
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รูปายตน    นปฺุปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน          
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ป ฺจโวกาเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ    
รูปายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๔๐๓]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
มนายตน   นปฺุปชฺชิสฺสตีติ:  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ      
โน    จ    เตส    ตตฺถ    มนายตน    นปฺุปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   มนายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส          
ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๔๐๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน      
เตส      ตตฺถ      จกฺขายตน ฺจ      นุปปฺชฺชิสฺสติ     ธมฺมายตน ฺจ    
นปฺุปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ    
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๔๐๕]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปายตน    นปฺุปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
นุปฺปชชฺิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ป ฺจ-  
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โวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   
รูปายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๐๖]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
มนายตน    นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ    
ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ    
มนายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ วา ปน ยตฺถ มนายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๐๗]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ         
ปจฺฉิมภวิกาน      เตส      ตตฺถ      ฆานายตน ฺจ     นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  ธมมฺายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๐๘]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน       
จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นุปฺปชชฺิสสฺติ   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ   
รูปายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ    มนายตน ฺจ    นุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส          
วา    ปน   ยตฺถ   มนายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน     
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นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ       
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
ตตฺถ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ      
        [๔๐๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน       
จ    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   
ตตฺถ    รูปายตน ฺจ    นุปปฺชฺชิสฺสติ    ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๔๑๐]    ยสฺส    ยตฺถ   มนายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน   นปฺุปชชฺิสฺสติ          
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ          
ตสฺส ตตฺถ มนายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
                          ___________      
        [๔๑๑]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส โสตายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ:           
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   โสตายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส    
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   โสตายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ     
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สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสตายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  จกฺขายตน ฺจ          
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๑๒]   ยสฺส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ    
รูปายตน    มนายตน    ธมมฺายตน    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ    
ยสฺส   วา   ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  จกขฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:          
สพฺเพส    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน       
เตส ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๔๑๓]   ยสฺส   ฆานายตน   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   รูปายตน  ฯเปฯ    
มนายตน    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา     
ปน   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ฆานายตน  อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส          
จวนฺตาน    อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน   จ   เตส   ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส    
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๑๔]   ยสฺส   รูปายตน   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ    
ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    รูปายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   
อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
รูปายตน    อุปฺปชฺชติ   สรปูกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ รปูายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
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        [๔๑๕]  ยสฺส  มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   
มนายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน         
เตส   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   มนายตน  อุปฺปชชฺติ    
สจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ธมมฺายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  มนายตน ฺจ          
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๑๖] ยตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ     
        [๔๑๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส    
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
โสตายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  โสตายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน          
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๑๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจร    อุปปชชฺนตฺาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน          
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  สจกฺขุกาน    
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กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ฆานายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา    
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน          
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๑๙]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส   
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
รูปายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส    
ตตฺถ   รูปายตน  อุปฺปชชฺตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ    
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ    
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๒๐]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 132 

สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
มนายตน ฺจ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ    
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    ป ฺจโวการา   จวนฺตาน    
อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน    
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๒๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส   
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน        
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชตฺิถ  โน    
จ    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๒๒]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน   อฆานกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   เตส      
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ตตฺถ   รูปายตน  อุปฺปชชฺตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ   
สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ    
ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๔๒๓]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน     อฆานกาน     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๒๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ     ตสฺส     ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชชฺตีติ:    สพฺเพส   
จวนฺตาน    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฆานายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ    สุทฺธาวาส    อุปปชชฺนฺตาน   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน      
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนายตน      
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อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
รูปายตน ฺจ    อุปฺปชฺชติ    มนายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   
ปน   ยตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ป ฺจโวการ  อุปปชชฺนฺตาน    
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ รปูายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๒๖]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน         
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส   
สรูปกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ    
ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อรูปกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ  เตส    
ตตฺถ    รูปายตน   อุปฺปชชฺติ   สรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ รูปายตน ฺจ อุปปฺชฺชติ ฯ       
        [๔๒๗]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน    
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส   
สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ธมฺมายตน ฺจ          
อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ     
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ตสฺส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจิตฺตกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
มนายตน  อุปฺปชฺชติ  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ          
อุปฺปชฺชิตฺถ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๒๘]    ยสฺส    จกขฺายตน    นปฺุปชฺชติ    ตสฺส    โสตายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อุปฺปชฺชตฺิถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ        
ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๔๒๙]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ    
รูปายตน   มนายตน   ธมมฺายตน   นุปปฺชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส         
วา ปน ธมฺมายตน นุปฺปชชฺิตฺถ ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ   
        [๔๓๐]   ยสฺส   ฆานายตน  ฯเปฯ  รูปายตน  มนายตน  นุปฺปชฺชติ    
ตสฺส   ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ธมฺมายตน นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส มนายตน นุปฺปชชฺตีติ: นตฺถิ ฯ      
        [๔๓๑] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ     
        [๔๓๒]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
โสตายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนตฺาน   อส ฺสตฺตาน          
อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  โสตายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    โสตายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ    
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จกฺขายตน    นุปฺปชฺชตีติ:    สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ          
โสตายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ    
สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    อรปูาน   เตส   ตตฺถ    
โสตายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๓๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:     กามาวจรา    จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
ฆานายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   รูปาวจรา   จวนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  อรูปาน    
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ    
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺายตน    
นุปฺปชฺชตีติ:    รูปาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  รูปาวจรา    
จวนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ   
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๓๔]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน   นปฺุปชฺชติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ  สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน    
อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  รูปายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    รูปายตน    นปฺุปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ      
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จกฺขายตน    นุปฺปชฺชตีติ:    สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ    
รูปายตน   นปฺุปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ   
สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รปูายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ        
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๓๕]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ  โน  จ    
เตส    ตตฺถ    มนายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส    
ตตฺถ    จกฺขายตน    นุปฺปชฺชตีติ:    สุทธฺาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส          
ตตฺถ   มนายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ   
สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๓๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ    
สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   
ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    นุปฺปชฺชตีติ:    สุทฺธาวาส          
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อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  สทฺุธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๓๗]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:  กามาวจรา  จวนฺตาน  อฆานกาน กามาวจร อุปปชฺชนฺตาน    
รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    รูปายตน   นุปฺปชชฺิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อรปูาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสสฺ   วา   
ปน   ยตฺถ   รปูายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชตีติ:          
อามนฺตา ฯ    
        [๔๓๘]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:  กามาวจรา  จวนฺตาน  อฆานกาน กามาวจร อุปปชฺชนฺตาน    
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ     
โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ  สุทฺธาวาสาน  อส ฺสตฺตาน    
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    มนายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๓๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส          
ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ    
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สุทฺธาวาสาน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชชฺติ   ธมฺมายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๔๐]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รปูายตน   
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ  สุทฺธาวาเส    
ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชตีติ:  สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน     
อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนตฺาน    เตส    ตตฺถ    มนายตน    นุปฺปชฺชิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนตฺาน   
อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  รูปายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๔๑]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูปกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ        
รูปายตน   นปฺุปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺตฺิถ   
สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ รูปายตน ฺจ นุปฺปชชฺติ ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชชฺตีติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ         
ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน  นุปฺปชชฺติ    
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สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ          
รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๔๔๒]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส        
ตตฺถ   มนายตน  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ   
สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ    
ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:  สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน      
เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน    นุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ   เตส   ตตฺถ     
มนายตน    นุปฺปชฺชติ    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ        
                          ___________      
        [๔๔๓]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส โสตายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     เย    จ    อรูป    
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  จกขฺายตน       
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  โสตายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  โสตายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ        
ยสฺส    วา    ปน    โสตายตน    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส   จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส         
โสตายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุ-  
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กาน      อุปปชฺชนฺตาน     เตส    โสตายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๔๔]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส ฆานายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เย    จ    รูปาวจร    
อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชฺชนฺตาน  เตส       
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส    
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ฆานายตน   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส    ฆานายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ       
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๔๕]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   
ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ  อรูป  อุปปชฺชิตฺวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ       
โน  จ  เตส  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส    จกฺขายตน ฺจ    อุปฺปชฺชติ    รปูายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺตีติ:         
สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  รูปายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ      
โน    จ    เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปช-ฺ  
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ชนฺตาน   เตส รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๔๖]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   
ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     เตส    จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ        
ยสฺส    วา    ปน    มนายตน    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส         
มนายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     มนายตน ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๔๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:         
ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     เตส    จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน        
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ธมมฺายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ       
ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชตีติ:   
สพฺเพส    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ สจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน      
เตส ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๔๘]  ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน     กามาวจร     อุปปชชฺนฺตาน     เย     จ    อรูป      
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อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ฆานายตน        
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สฆานกาน          
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  รูปายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ        
ยสฺส    วา    ปน    รูปายตน    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ตสฺส    ฆานายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส รูปายตน         
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ สฆานกาน อุปปชฺชนฺตาน         
เตส รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๔๔๙]  ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   
ปจฺฉิมภวิกาน     กามาวจร     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     ฆานายตน     
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ         
ยสฺส    วา    ปน    มนายตน    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ฆานายตน   
อุปฺปชฺชตีติ    สพฺเพส    จวนฺตาน    อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
มนายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน    
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     มนายตน ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๕๐]  ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน     กามาวจร     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     ฆานายตน     
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สฆานกาน          
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ธมมฺายตน ฺจ อุปฺปช-ฺ  
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ชิสฺสติ ฯ       ยสฺส    วา    ปน    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ฆานายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส    ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิสสฺติ    ฆานายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๕๑]  ยสฺส  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    
ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     รูปายตน   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติตี:  อิตเรส  สรปูกาน         
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  รูปายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ        
ยสฺส   วา   ปน   มนายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  รูปายตน  อุปฺปชฺชตีติ:    
สพฺเพส    จวนฺตาน    อรปูกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    มนายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  สรปูกาน  อุปปชฺชนฺตาน       
เตส มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๕๒]  ยสฺส  รูปายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:         
ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     รูปายตน   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สรปูกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  รูปายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ธมฺมายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ       
ยสฺส    วา    ปน    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    รูปายตน    
อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูปกาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส ธมฺมายตน        
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    รูปายตน    อุปฺปชชฺติ   สรูปกาน    
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อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    รูปายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๕๓]  ยสฺส  มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    
ปจฺฉิมภวิกาน      อุปปชชฺนฺตาน      เตส     มนายตน     อุปฺปชชฺติ    
โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สจิตฺตกาน อุปปชฺชนฺตาน        
เตส    มนายตน ฺจ    อุปปฺชฺชติ    ธมมฺายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    
ยสฺส   วา   ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  มนายตน  อุปฺปชฺชตีติ:          
สพฺเพส    จวนฺตาน    อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    มนายตน   อุปฺปชฺชติ   สจิตฺตกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    มนายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๕๔] ยตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ     
        [๔๕๕]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสตายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ    
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   โสตายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
โสตายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน อุปฺปชฺชตีติ: ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    
โสตายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  อุปฺปชฺชติ    
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สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ    
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๕๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   รปูาวจร        
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   สจกขฺุกาน   กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชตีติ:  กามาวจรา  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน    
กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน    
จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน กามาวจร อุปปชฺชนฺตาน          
เตส      ตตฺถ      ฆานายตน ฺจ      อุปปฺชฺชิสฺสติ     จกฺขายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๕๗]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  รปูายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รปูายตน          
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา    
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส     
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ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ         
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ         
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๕๘]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ     มนายตน ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน    
ยตฺถ   มนายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกขฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:         
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน   
เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๔๕๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ         
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกขฺายตน  อุปฺปชฺชตีติ:        
สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกขฺายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๖๐]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ    
อิตเรส    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
รูปายตน  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชตีติ:  กามาวจรา          
จวนฺตาน     อฆานกาน     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๖๑]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ        
ฆานายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ    
อิตเรส   สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ    
มนายตน ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   กามาวจรา    
จวนฺตาน  อฆานกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  รปูาวจราน อรูปา-  
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วจราน   เตส    ตตฺถ    มนายตน    อุปปฺชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ     
ฆานายตน    อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    
มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๖๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส         
ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ    
อิตเรส    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชตีติ:         
สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๖๓]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺต      
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    มนายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน    
เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺติ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   รูปายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
   [๔๖๔]   ยสฺส   ยตฺถ  รปูายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน      ป ฺจโวการ      อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส  สรปูกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ        
อุปฺปชฺชติ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รปูายตน  อุปฺปชฺชตีติ:        
สพฺเพส   จวนฺตาน   อรูปกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รปูายตน   อุปปฺชฺชติ  สรูปกาน          
อุปฺปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   รูปายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๖๕]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน        
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส    
สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ    
ตสฺส     ตตฺถ     มนายตน     อุปฺปชชฺตีติ:     สพฺเพส    จวนฺตาน    
อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ      
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โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน  อุปฺปชชฺติ  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๖๖]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส โสตายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:          
สพฺเพส    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   โสตายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   
โสตายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  โสตายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส     จกฺขายตน     นุปปฺชฺชตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส        
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  โสตายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชติ     ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส         
โสตายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๖๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส ฆานายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:          
สพฺเพส    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ฆานายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   รูปาวจร  อรูปาวจร    
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ฆานายตน    
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นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขายตน   นปฺุปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจ       
โวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ      
โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ        
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๔๖๘]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:         
สพฺเพส       จวนฺตาน      อจกฺขุกาน      อุปปชชฺนฺตาน      เตส    
จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  รปูายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ ป ฺจโวกาเร    
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   
รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส   จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน        
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน        
เตส     รูปายตน    นุปฺปชชฺิสฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   
จ  อรูป  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน เตส รูปายตน ฺจ       
นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๔๖๙]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  นุปฺปช-ฺ  
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ชิสฺสตีติ   สพฺเพส    จวนตฺาน    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   มนายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ         
มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  มนายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   มนายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส  จกขฺายตน  นุปฺปชฺชติ   
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๔๗๐]    ยสฺส    จกฺขายตน    นปฺุปชฺชติ    ตสฺส    ธมฺมายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส       
จกฺขายตน    นุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขายตน  นุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ      
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส    
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน         
เตส ธมฺมายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๗๑]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    
สพฺเพส    จวนฺตาน    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานายตน     
นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  รปูายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ กามาวจเร ปรินพฺิ-  
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พนฺตาน       รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป  อุปปชชฺิตฺวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ          
รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ         
ตสฺส   ฆานายตน   นุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน    
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน        
เตส     รูปายตน    นุปฺปชชฺิสฺสติ    โน    จ    เตส    ฆานายตน     
นุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ปรนิิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร อรูปาวจเร ปจฺฉิมภวิกาน   
เย    จ    อรูป    อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน    
เตส รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ                     
        [๔๗๒]   ยสฺส   ฆานายตน   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส   มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ   โน   จ  เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺสิฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน     
เตส    ฆานายตน ฺจ    นปฺุปชฺชติ    ธมฺมายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ    
ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนตฺาน  เตส  ธมฺมายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ        
โน    จ   เตส   ฆานายตน   นุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน     
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     ปจฺฉิมภวิกาน     เตส    ธมฺมายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๗๓]   ยสฺส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ     
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ธมฺมายตน      นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     สพฺเพส     จวนฺตาน     อรูปกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ป ฺจโวกาเร    ปรินพฺิพนฺตาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน         
เตส   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส          
วา    ปน   ธมฺมายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   รูปายตน   นุปฺปชชฺตีติ:    
ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ       
โน    จ   เตส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป      ปจฺฉิมภวิกาน      เตส     ธมมฺายตน ฺจ     นุปฺปชฺชิสฺสติ    
รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๔๗๔]     ยสฺส    มนายตน    นปฺุปชฺชติ    ตสฺส    ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส       
มนายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ ปรนิิพฺพนฺตาน       
เตส    มนายตน ฺจ    นุปปฺชฺชติ    ธมมฺายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ    
ยสฺส   วา   ปน  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  มนายตน  นุปฺปชฺชตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ   
เตส    มนายตน    นุปฺปชชฺติ    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส   ธมฺมายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๗๕] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ     
        [๔๗๖]  ยสฺส   ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ โสตายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    กามาวจร     
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อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
โสตายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน          
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ    โสตายตน ฺจ     
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน   นุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   โน  จ  เตส    
ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ปรินพฺิพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน    
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    โสตายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   จกฺขายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๗๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  กามาวจรา  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน กามาวจร อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจรา    จวนฺตาน    
อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชชฺติ ฆานายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    นุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจร    อุปปชชฺนตฺาน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  กามาวจเร    
ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจรา   จวนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส    
ตตฺถ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ      
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        [๔๗๘]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน   นปฺุปชฺชติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชฺชิสสฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน          
อรูปาน     เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ    รูปายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ        
จกฺขายตน    นุปฺปชฺชตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน         
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
นุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รปูายตน ฺจ          
นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๔๗๙]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    อจกขฺุกาน    กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ  โน  จ    
เตส    ตตฺถ    มนายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน       
ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน  นุปฺปชฺชิสสฺติ  โน   
จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน    
อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ     
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นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๔๘๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส       
ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน นุปฺปชฺชสิฺสติ   
ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ  ธมฺมายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชตีติ:        
ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๔๘๑]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน     
นปฺุปชฺชิสฺสตีติ:     กามาวจรา    จวนตฺาน    อฆานกาน    กามาวจร     
อุปปชฺชนฺตาน  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ โน จ เตส    
ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน  รูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชชฺติ  รปูายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ    
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน    นุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    รูปายตน    นุปฺปชฺชสิฺสติ    โน   จ    
เตส    ตตฺถ    ฆานายตน    นุปฺปชชฺติ    กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน     
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รูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๔๘๒]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  กามาวจรา  จวนฺตาน  อฆานกาน กามาวจร อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ     
โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน    
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     ปจฺฉิมภวิกาน     อส ฺสตฺตาน    เตส   
ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส    
วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ:          
ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน    
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๔๘๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนตฺาน   เตส   
ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน นุปฺปชฺชิสฺสติ    
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน     
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส     วา     ปน     ยตฺถ    ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส     
ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร  อุปปช-ฺ  
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ชนฺตาน         เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ    
ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ปรนิิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร    
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๔๘๔]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน    
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺสิฺสติ  ป ฺจโวกาเร    
ปรินิพฺพนฺตาน     อรูเป     ปจฺฉิมภนิกาน     อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    
เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน   
นุปฺปชฺชตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺต        
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
รูปายตน   นปฺุปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   
รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๔๘๕]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูปกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ       
รูปายตน   นปฺุปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสสฺติ    
ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส ตตฺถ รปูายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ     
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ธมฺมายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชฺชตีติ: ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ          
โน   จ   เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน    
อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   
รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๔๘๖]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส       
ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน นุปฺปชฺชสิฺสติ    
ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ          
ตสฺส    ตตฺถ    มนายตน   นุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชชฺนฺตาน    
เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน    นุปฺปชชฺิสฺสติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ    
มนายตน    นุปฺปชฺชติ    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
                          ________________     
        [๔๘๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺิตฺถ ตสฺส โสตายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:         
ปจฺฉิมภวิกาน     เย    จ    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา    ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ         
เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน  จ  เตส  โสตายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ    
อิตเรส      เตส      จกฺขายตน ฺจ     อุปปฺชฺชิตฺถ     โสตายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ ตสฺส จกฺขายตน       
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อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๘๘]    ยสฺส    จกขฺายตน    อุปปฺชฺชิตฺถ    ตสฺส   ฆานายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รปูาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา       
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ฆานายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ  ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    ฆานายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    
ตสฺส จกฺขายตน อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ    
        [๔๘๙]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส รปูายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
ปจฺฉิมภวิกาน     เย    จ    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา    ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ  เตส  รูปายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ   
อิตเรส      เตส      จกฺขายตน ฺจ      อุปฺปชฺชิตฺถ     รูปายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส จกขฺายตน        
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๙๐]   ยสฺส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ     
โน   จ   เตส   ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  เตส  จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน    
ธมฺมายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขายตน อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๙๑]  ยสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส รปูายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:         
ปจฺฉิมภวิกาน     เย    จ    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา    ปรนิิพฺพายิสฺ-  
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สนฺติ  เตส   ฆานายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
อิตเรส      เตส      ฆานายตน ฺจ      อุปฺปชฺชิตฺถ     รูปายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส ฆานายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๔๙๒]   ยสฺส   ฆานายตน   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ    
ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ      
โน   จ   เตส   ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  เตส  ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน    
ธมฺมายตน อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานายตน อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๔๙๓]   ยสฺส   รูปายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     เตส     รูปายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  เตส   
รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ  ยสฺส  วา    
ปน    ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    รูปายตน   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   
อามนฺตา ฯ    
        [๔๙๔]    ยสฺส    มนายตน    อุปปฺชฺชิตฺถ    ตสฺส    ธมฺมายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส       
ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   เตส   มนายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   
ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมมฺายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส มนายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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        [๔๙๕] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชตฺิถ ฯเปฯ   
        [๔๙๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ โสตายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ  จกขฺายตน          
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส          
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ  โสตายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๔๙๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ฆานายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ          
อิตเรส  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   ฯเปฯ    
อามนฺตา ฯ    
        [๔๙๘]    ยสฺส    ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ          
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ         
อิตเรส    ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
รูปายตน ฺจ    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อส ฺสตฺตาน       
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน     
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อุปฺปชฺชิตฺถ    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ         
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๔๙๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ  จกขฺายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส    
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ         
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ       
โน    จ    เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน     
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๕๐๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ธมมฺายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ  จกขฺายตน          
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส         
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชสิสฺติ          
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน   อรปูาน   
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๕๐๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   รูปายตน ฺจ     
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  กามาวจราน   
เตส ตตฺถ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๕๐๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
ฯเปฯ     ธมมฺายตน    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ธมฺมายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:         
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ อุปฺปชชฺิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๕๐๓]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน   เตส          
ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อิตเรส    ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ    รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ    
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มนายตน ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อรูปาน  เตส       
ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รปูายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ    
รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ                                                        
        [๕๐๔]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน          
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส         
ป ฺจโวการาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อรูปาน  เตส       
ตตฺถ    ธมฺมายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๕๐๕]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชชฺิตฺถ       
โน   จ   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน    
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺสิฺสติ         
ตสฺส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ     
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ธมฺมายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิตฺถ          
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ       
        [๕๐๖]    ยสฺส    จกฺขายตน    นปฺุปชฺชิตฺถ    ตสฺส   โสตายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  นุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส        
จกฺขายตน นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๕๐๗]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ   
รูปายตน    มนายตน   ธมมฺายตน   นุปปฺชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส   
วา   ปน   ธมมฺายตน   นุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตฺิถาติ:         
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๕๐๘]   ยสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ  รูปายตน  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมมฺายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส มนายตน นุปฺปชชฺิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๕๐๙] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชตฺิถ ฯเปฯ   
        [๕๑๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ โสตายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปปฺชชฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร         
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   โน  จ  เตส    
ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน    
เตส ตตฺถ โสตายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
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        [๕๑๑]    ยสฺส    ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ     
ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ     
ฆานายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   
กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิสสฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทธฺาวาสาน        
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ    
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๕๑๒]    ยสฺส    ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปายตน    นปุปฺชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน          
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺสิฺสติ  สุทฺธาวาสาน        
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิตฺถ    รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
ตตฺถ    รูปายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาสาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    รูปายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชตฺิถ ฯ    
        [๕๑๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺิตฺถ   โน        
จ    เตส    ตตฺถ    มนายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   สุทฺธาวาสาน   อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ        
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มนายตน ฺจ    นุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร         
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทฺธาวาสาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน        
เตส      ตตฺถ      มนายตน ฺจ      นุปฺปชฺชิสฺสติ      จกฺขายตน ฺจ     
นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๕๑๔]    ยสฺส    ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ     
ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ    
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ   
สุทฺธาวาสาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ   
ธมฺมายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:        
ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทฺธาวาสาน  อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  จกฺขายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๕๑๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ         
โน   จ   เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชชฺสิฺสติ  รูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อรูปาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ รูปายตน ฺจ นุปฺปช-ฺ  
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ชิสฺสติ ฯ       ยสฺส     วา     ปน     ยตฺถ     รูปายตน    นุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส     
ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   
ตตฺถ    รูปายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถ   รูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ          
นุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชตฺิถ ฯ     
        [๕๑๖]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  มนายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  รูปาวจเร   
อรปูาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ     
นุปฺปชฺชิตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
มนายตน    นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:          
กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน   
จ    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺตฺิถ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ          
ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๕๑๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรปูาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นุปฺปชชฺิสฺสติ  รูปาวจเร          
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   
ธมฺมายตน ฺจ  นุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา ปน ยตฺถ ธมฺมายตน นุปฺปช-ฺ  
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ชิสฺสติ       ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   กามาจวเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน    นุปฺปชชฺิสฺสติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ    
ฆานายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๕๑๘]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   โน        
จ    เตส    ตตฺถ    มนายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   สุทฺธาวาสาน   อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   มนายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   นปฺุปชฺชิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นุปฺปชชฺิสสฺติ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ    รูปายตน    นุปฺปชชฺิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน          
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๕๑๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   โน        
จ    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   สุทธฺาวาสาน   อรูเป    
ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   นปฺุปชฺชตฺิถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน     
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นุปฺปชฺชิตฺถ  สุทฺธาวาสาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๕๒๐]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน   นปฺุปชฺชิตฺถ        
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ  สุทธฺาวาสาน  เตส    
ตตฺถ    มนายตน ฺจ    นุปปฺชฺชิตฺถ    ธมฺมายตน ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ      
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   เตส    
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ มนายตน ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
                       อุปฺปาทวาร นิฏ ิต ฯ   
        [๕๒๑]   ยสฺส   จกฺขายตน  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  โสตายตน  นิรุชฺฌตีติ:!   
สจกฺขุกาน   อโสตกาน   จวนฺตาน   เตส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ   
เตส   โสตายตน   นริุชฺฌติ   สจกฺขุกาน   สโสตกาน   จวนฺตาน  เตส   
จกฺขายตน ฺจ   นิรชฺุฌติ   โสตายตน ฺจ   นิรชฺุฌติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน    
โสตายตน    นิรุชฺฌติ     ตสฺส    จกฺขายตน   นริุชฺฌตีติ:   สโสตกาน    
อจกฺขุกาน  จวนฺตาน  เตส  โสตายตน  นิรุชฺฌติ  โน  จ เตส จกฺขายตน    
นิรุชฺฌติ    สโสตกาน    สจกฺขุกาน    จวนฺตาน   เตส   โสตายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ จกขฺายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๒๒]   ยสฺส   จกขฺายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ฆานายตน  นิรุชฺฌตีติ:     
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สจกฺขุกาน   อฆานกาน   จวนฺตาน   เตส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ   
เตส   ฆานายตน   นริุชฺฌติ   สจกฺขุกาน   สฆานกาน   จวนฺตาน  เตส   
จกฺขายตน ฺจ   นิรชฺุฌติ   ฆานายตน ฺจ   นิรชฺุฌติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน    
ฆานายตน    นิรุชฺฌติ    ตสฺส    จกฺขายตน    นิรชฺุฌตีติ:   สฆานกาน    
อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส    
จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  สฆานกาน  สจกฺขุกาน  จวนฺตาน  เตส ฆานายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ จกขฺายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๒๓]   ยสฺส   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ  ตสฺส  รปูายตน  นิรชฺุฌตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  รูปายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกฺขายตน     
นิรุชฺฌตีติ:   สรูปกาน   อจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส  รูปายตน  นริุชฺฌติ       
โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นิรุชฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   
รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ จกขฺายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๒๔]   ยสฺส   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ  ตสฺส  มนายตน  นิรชฺุฌตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มนายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกฺขายตน   
นิรุชฺฌตีติ:    สจิตฺตกาน    อจกฺขุกาน    จวนฺตาน    เตส   มนายตน   
นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นริุชฺฌติ  สจกขฺุกาน  จวนฺตาน          
เตส มนายตน ฺจ นิรุชฺฌติ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ       
        [๕๒๕]   ยสฺส   จกฺขายตน  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกฺขายตน     
นิรุชฺฌตีติ:    อจกฺขุกาน    จวนฺตาน    เตส    ธมฺมายตน    นิรชฺุฌติ          
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โน  จ  เตส  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ สจกฺขุกาน จวนฺตาน เตส ธมฺมายตน ฺจ   
นิรุชฺฌติ จกขฺายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๒๖]   ยสฺส   ฆานายตน   นิรชฺุฌติ  ตสฺส  รูปายตน  นริุชฺฌตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  รูปายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ฆานายตน   
นิรุชฺฌตีติ:   สรูปกาน   อฆานกาน   จวนฺตาน  เตส  รูปายตน  นริุชฺฌติ         
โน   จ   เตส   ฆานายตน   นิรุชฌฺติ   สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   
รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๒๗]   ยสฺส   ฆานายตน   นิรชฺุฌติ  ตสฺส  มนายตน  นิรุชฺฌตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มนายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ฆานายตน    
นิรุชฺฌตีติ:   สจิตฺตกาน   อฆานกาน  จวนฺตาน  เตส  มนายตน  นิรุชฌฺติ   
โน   จ   เตส   ฆานายตน   นิรุชฌฺติ   สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   
มนายตน ฺจ นิรุชฌฺติ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๒๘]   ยสฺส   ฆานายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ฆานายตน   
นิรุชฺฌตีติ:   อฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺติ   โน   
จ  เตส  ฆานายตน  นิรุชฌฺติ  สฆานกาน  จวนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๕๒๙]   ยสฺส   รูปายตน   นริุชฌฺติ   ตสฺส  มนายตน  นิรุชฺฌตีติ:    
สรูปกาน   อจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส   รูปายตน   นิรชฺุฌติ  โน  จ    
เตส    มนายตน   นริุชฺฌติ   สรูปกาน   สจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส     
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รูปายตน ฺจ   นิรชฺุฌติ   มนายตน ฺจ   นิรุชฺฌติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
มนายตน   นริุชฺฌติ   ตสฺส   รูปายตน   นิรชฺุฌตีติ:  อรูปกาน  จวนฺตาน   
เตส   มนายตน   นริุชฺฌติ  โน  จ  เตส  รูปายตน  นิรุชฺฌติ  สรปูกาน   
สจิตฺตกาน    จวนฺตาน    เตส    มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺติ   รูปายตน ฺจ   
นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๕๓๐]   ยสฺส   รูปายตน   นริุชฌฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  รูปายตน     
นิรุชฺฌตีติ:    อรูปกาน   จวนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺติ   โน          
จ   เตส   รูปายตน  นิรุชฌฺติ  สรูปกาน  จวนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๕๓๑]   ยสฺส   มนายตน   นริุชฌฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  มนายตน   
นิรุชฺฌตีติ:   อจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺติ   โน   
จ   เตส  มนายตน  นิรชฺุฌติ  สจิตฺตกาน  จวนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ มนายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ      
        [๕๓๒]   ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  ฯเปฯ  (อุปฺปาเทป  นิโรเธป    
อุปฺปาทนิโรเธป ยตฺถก สพฺพตฺถ สทิส) ฯ   
        [๕๓๓]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นิรุชฺฌตีติ:    ฯเปฯ    ฆานายตน    รูปายตน   มนายตน   ธมฺมายตน     
นิรุชฺฌตีติ: (ยสฺสยตฺถกป สทิส วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ       
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        [๕๓๔]  ยสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ ตสฺส โสตายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อจกฺขุกาน  สโสตกาน  จวนฺตาน  เตส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ   
เตส   โสตายตน   น   นิรชฺุฌติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   อจกฺขุกาน   
อโสตกาน   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  โสตายตน ฺจ     
น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  น  นิรชุฌฺติ ตสฺส จกฺขายตน   
น   นิรุชฌฺตีติ:   อโสตกาน   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส  โสตายตน   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ สพฺเพส อุปปชฺชนฺตาน         
อโสตกาน   อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   โสตายตน ฺจ   น  นริุชฺฌติ    
จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ      
         [๕๓๕]  ยสฺส  จกฺขายตน  น นิรชฺุฌติ ตสฺส ฆานายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อจกฺขุกาน    สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน   น   นิรชุฌฺติ   
โน  จ  เตส  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน อจกฺขุกาน   
อฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ฆานายตน ฺจ     
น   นิรุชฌฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ฆานายตน   น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส     
จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺตีติ:   อฆานกาน   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส    
ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  สพฺเพส    
อุปปชฺชนฺตาน   อฆานกาน   อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส  ฆานายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๕๓๖]  ยสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส รูปายตน น นิรุชฺฌตีติ:   
อจกฺขุกาน    สรูปกาน    จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน   น   นิรชุฌฺติ     
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โน   จ  เตส  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน  อรปูกาน   
จวนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺติ  รูปายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ    
        [๕๓๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส มนายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อจกฺขุกาน    สจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน   น   นิรชุฌฺติ   
โน  จ  เตส  มนายตน  น  นิรุชฌฺติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  อจิตฺตกาน   
จวนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺติ  มนายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ฯ    
ยสฺส    วา    ปน    มนายตน    น    นริุชฺฌติ   ตสฺส   จกฺขายตน    
น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ       
        [๕๓๘]  ยสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ ตสฺส ธมฺมายตน น นิรุชฺฌตีติ:   
อจกฺขุกาน    จวนฺตาน    เตส   จกฺขายตน   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ    
เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส จกฺขายตน ฺจ          
น    นิรชฺุฌติ    ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน     
ธมฺมายตน น นิรุชฌฺติ ตสฺส จกฺขายตน น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๕๓๙]  ยสสฺ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส รูปายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อฆานกาน  สรูปกาน  จวนฺตาน  เตส  ฆานายตน  น นิรุชฌฺติ โน จ เตส    
รูปายตน   น   นิรชฺุฌติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปกาน  จวนฺตาน          
เตส  ฆานายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ  รูปายตน ฺจ  น นิรุชฺฌติ ฯ ยสสฺ วา ปน   
รูปายตน น นิรุชฺฌติ ตสฺส ฆานายตน น นิรชฺุฌตีติ: อามนฺตา ฯ     
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        [๕๔๐]  ยสฺส  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส มนายตน น นิรุชฺฌตีติ:   
อฆานกาน   สจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน    
จ   เตส   มนายตน   น   นริุชฺฌติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน  อจิตฺตกาน   
จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ   น  นริุชฺฌติ  มนายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌติ   
ยสฺส  วา  ปน  มนายตน  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌตีติ:   
อามนฺตา ฯ    
        [๕๔๑]  ยสฺส  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ ตสฺส ธมฺมายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อฆานกาน    จวนฺตาน    เตส   ฆานายตน   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ    
เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส ฆานายตน ฺจ   
น    นิรชฺุฌติ    ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน     
ธมฺมายตน น นิรุชฌฺติ ตสฺส ฆานายตน น นิรชฺุฌตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๕๔๒]  ยสฺส  รูปายตน  น  นิรชุฌฺติ  ตสฺส  มนายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อรูปกาน  จวนฺตาน  เตส  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ เตส มนายตน   
น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  รูปายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ   
มนายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนายตน  น  นิรชฺุฌติ     
ตสฺส   รูปายตน   น  นริุชฌฺตีติ:  อจิตฺตกาน  จวนฺตาน  เตส  มนายตน   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  สพฺเพส อุปปชฺชนฺตาน         
เตส มนายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ รูปายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๔๓]  ยสฺส  รูปายตน  น  นิรชุฌฺติ  ตสฺส ธมฺมายตน น นิรุชฺฌตีติ:   
อรูปกาน  จวนฺตาน  เตส  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  โน จ เตส ธมฺมายตน     
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น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  รูปายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ         
ธมฺมายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌติ   
ตสฺส รูปายตน น นิรชฺุฌตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๔๔]  ยสฺส  มนายตน  น  นิรชุฌฺติ  ตสฺส ธมฺมายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
อจิตฺตกาน  เตส  จวนฺตาน  มนายตน  น  นิรุชฌฺติ โน จ เตส ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  มนายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ          
ธมฺมายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌติ   
ตสฺส มนายตน น นิรชฺุฌตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๕๔๕] ยตฺถ จกฺขายตน น นิรชฺุฌติ ฯเปฯ    
        [๕๔๖] ยสฺส ยตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฺฌติ ฯเปฯ   
                    ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ       
                          ___________      
        [๕๔๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌตฺิถ  ตสฺส  โสตายตน นิรุชฺฌิตฺถาติ:          
อามนฺตา    ฯ    อุปฺปาทวาเรป    นิโรธวาเรป   อุปฺปาทนิโรธวาเรป   
อตีตา ปุจฺฉา อนุโลมมฺป ปจฺจนิยมฺป สทิส ฯ    
                       ___________      
        [๕๔๘]    ยสฺส    จกขฺายตน    นิรชฺุฌิสฺสติ    ตสฺส   โสตายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ตสฺส จกฺขายตน นิรุชฺฌิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๔๙]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส ฆานายตน นิรุช-ฺ  
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ฌิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน     รูปาวจร     อุปปชชฺนฺตาน    จ    เย    รูปาวจร    
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส จกฺขายตน นิรุชฺฌิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ฆานายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ  อิตเรส  เตส  จกฺขายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฆานายตน ฺจ    นิรชฺุฌสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    
ฆานายตน นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส จกฺขายตน นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๕๐]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  รูปายตน นิรชฺุฌิสฺสตีติ:       
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   รูปายตน   นริุชฺฌสิฺสติ   ตสฺส     
จกฺขายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๕๑]   ยสฺส   จกฺขายตน   นิรชุฌฺิสฺสติ   ตสสฺ  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขายตน   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อรูป    
อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส        
จวนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ  เตส  จกฺขายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส   ธมฺมายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   จกขฺายตน ฺจ       
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ   
        [๕๕๒]  ยสฺส  ฆานายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  รูปายตน นิรชฺุฌิสฺสตีติ:        
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   รูปายตน   นริุชฺฌสิฺสติ   ตสฺส     
ฆานายตน    นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    รูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน        
เย   จ  รูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส         
รูปายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ฆานายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส       
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เตส รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌสิฺสติ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ    
        [๕๕๓]   ยสฺส   ฆานายตน   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ฆานายตน   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  รูปาวจร     
อรูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ       
เตส   ฆานายตน   นริุชฺฌสิฺสติ  อิตเรส  เตส  ธมฺมายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ       
ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ     
        [๕๕๔]   ยสฺส   รูปายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   ตสสฺ   มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    รูปายตน    นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อรูป    
อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส        
จวนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส  รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส   เตส   ธมฺมายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   รูปายตน ฺจ       
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ   
        [๕๕๕]  ยสฺส  มนายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ:        
อามนฺตา     ฯ     ยสฺส     วา    ปน    ธมฺมายตน    นิรุชฺฌิสฺสติ   
ตสฺส มนายตน นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๕๕๖] ยตฺถ จกฺขายตน นิรุชฺฌิสสฺติ ฯเปฯ    
        [๕๕๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ โสตายตน    
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นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสตายตน นิรุชฺฌิสฺสติ         
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๕๕๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   ฯเปฯ   กามาวจราน   ฯ   อส ฺสตฺตาน   
ฯเปฯ    ป ฺจโวการาน    ฯ   อรูปาน   ฯเปฯ   ป ฺจโวการาน   ฯ     
อส ฺสตฺตาน อรูปาน ฯเปฯ ป ฺจโวการาน ฯ     
        [๕๕๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รปูายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ        
ตสฺส     ตตฺถ    ฆานายตน    นิรชฺุฌิสฺสตีติ:    รูปาวจราน    ฯเปฯ    
กามาวจราน ฯ รูปาวจราน อรูปาวจราน ฯเปฯ กามาวจราน ฯ    
        [๕๖๐]    ยสฺส    ยตฺถ    รูปายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
มนายตน    นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน   ฯเปฯ   ป ฺจโวการาน   ฯ   
อรูปาน   ฯเปฯ   ป ฺจโวการาน   ฯ   อรูปาน  ฯเปฯ  ป ฺจโวการาน     
อส ฺสตฺตาน ฯ    
        [๕๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    มนายตน   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อส ฺสตฺตาน       
ฯเปฯ    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ  มนายตน ฺจ  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยถา  อุปปฺาทวาเร  ยสฺสยตฺถเก         
อนาคตา ปุจฺฉา วิตฺถาริตา เอว นิโรเธป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ       
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        [๕๖๒]   ยสฺส   จกฺขายตน   น  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  โสตายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ    
ตสฺส จกฺขายตน น นิรชฺุฌสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๖๓]   ยสฺส   จกฺขายตน   น  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ฆานายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ฆานายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ          
ตสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  รูปาวจร อุปปชฺชนฺตาน      
เย   จ   รูปาวจร   อุปปชฺชตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน    
เตส  ฆานายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน น นิรชฺุฌิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ     
อรูป  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ        
น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌสิฺสติ ฯ    
        [๕๖๔]   ยสฺส   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  รูปายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ตสฺส จกฺขายตน น นิรชฺุฌสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๖๕]   ยสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน    น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อรูป   อุปปชชฺนฺตาน       
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส   
จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ   
ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    จกฺขายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส    
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จกฺขายตน น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๖๖]   ยสฺส   ฆานายตน   น   นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  รูปายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  รูปาวจร  อุปปชฺชนตฺาน  เย  จ  รปูาวจร       
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส  รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ป ฺจโวกาเร    
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  ฆานายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ        
รูปายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  น นิรชฺุฌิสฺสติ   
ตสฺส ฆานายตน น นิรชฺุฌสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๕๖๗]   ยสฺส  ฆานายตน  น  นริชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน    น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   รปูาวจร   อรปูาวจร         
อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ       
เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน   น   นิรุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส    
ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรินิพฺพนตฺาน  เตส ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ     
ธมฺมายตน ฺจ    น    นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ธมฺมายตน     
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ฆานายตน น นิรชฺุฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๕๖๘]   ยสฺส   รูปายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน    น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อรูป   อุปปชชฺนฺตาน       
เย   จ   อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส         
รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
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ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    รปูายตน ฺจ    น   นิรชฺุฌิสสฺติ   ธมฺมายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส    
รูปายตน น นิรุชฺฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๕๖๙]   ยสฺส   มนายตน   น   นริุชฺฌสิฺสติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ         
ตสฺส มนายตน น นิรชฺุฌิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๗๐] ยตฺถ จกฺขายตน น นิรชฺุฌสิฺสติ ฯเปฯ    
        [๕๗๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ โสตายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  โสตายตน     
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๗๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   น   นริุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ฆานายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ     
ฆานายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสตีติ:        
รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   จกฺขายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ    
        [๕๗๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน    
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน น นิรชุฌฺิสฺสติ ป ฺจ-  
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โวกาเร  ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   
รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  รูปายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๗๔]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ปรินพฺิพนฺตาน      
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  มนายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฺฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ       
        [๕๗๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺสิสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ          
จกฺขายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ     
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๕๗๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ป ฺจโวกาเร         
ปรินิพฺพนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ    
รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  รูปายตน     
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น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๕๗๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ มนายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน    
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน น นิรชฺุฌิสฺสติ ปรนิิพฺพนฺตาน      
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     ฆานายตน ฺจ    น    นิรชฺุฌิสสฺติ    
มนายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนายตน   
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน น นริุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๕๗๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ   
ฆานายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ   
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ธมมฺายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน น นิรุชฺฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๕๗๙]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน       
จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ          
รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   มนายตน ฺจ   น   นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นริชฺุฌิสฺสติ       
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรนิิพฺพนฺตาน  เตส     
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ตตฺถ มนายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ รูปายตน ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ    
        [๕๘๐]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น  นิรชฺุฌิสสฺติ       
โน   จ   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรนิิพฺพนฺตาน  เตส    
ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฺฌิสฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๕๘๑]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นริชฺุฌิสฺสติ       
โน    จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   น   นริุชฺฌิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ธมฺมายตน ฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ      
                          ___________      
        [๕๘๒]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  โสตายตน  นิรุชฺฌิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จกฺขายตน     
นิรุชฺฌตีติ:    สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน    อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส         
โสตายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ  เตส  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  สจกขฺุกาน    
จวนฺตาน เตส โสตายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ      
        [๕๘๓]   ยสฺส   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ   ตสฺส   ฆานายตน  ฯเปฯ     
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รูปายตน   มนายตน   ธมมฺายตน   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ธมมฺายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จกฺขายตน  นิรุชฺฌตีติ:  สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน    อจกฺขุกาน    จวนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน   นิรชฺุฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นิรุชฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ        
        [๕๘๔]   ยสฺส   ฆานายตน   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   รูปายตน   ฯเปฯ    
มนายตน   ธมฺมายตน   นริุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน     
ธมฺมายตน    นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส    ฆานายตน    นริุชฌฺตีติ:    สพฺเพส          
อุปปชฺชนฺตาน    อฆานกาน    จวนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน   นิรชฺุฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   ฆานายตน   นิรุชฌฺติ   สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๘๕]    ยสฺส   รูปายตน   นิรชุฌฺติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ    
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส    รูปายตน    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน       
อรูปกาน  จวนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส รปูายตน   
นิรุชฺฌติ    สรูปกาน    จวนฺตาน    เตส    ธมฺมายตน ฺจ    นิรชฺุฌตฺิถ    
รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๘๖]   ยสฺส  มนายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฌฺิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  มนายตน     
นิรุชฺฌตีติ:    สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน    อจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 191 

ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส  มนายตน  นิรุชฺฌติ  สจิตฺตกาน    
จวนฺตาน เตส ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ มนายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๘๗] ยตฺถ จกฺขายตน นิรุชฺฌติ ฯเปฯ   
        [๕๘๘]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นิรุชฺฌตฺิถาติ:    สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน   นริุชฌฺิตฺถ   อิตเรส    
สจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  โสตายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ยตฺถ   โสตายตน   นิรุชฌฺิตฺถ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    นิรุชฌฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนตฺาน   
อจกฺขุกาน   กามาวจรา   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  โสตายตน  นิรุชฺฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   
เตส ตตฺถ โสตายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๘๙]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   รูปาวจรา   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  นิรุชฺฌติ(        
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  นิรุชฌฺิตฺถ  สจกฺขุกาน  กามาวจรา     
จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  ฆานายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ ฯ          
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    ฆานายตน    นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
จกฺขายตน     นิรุชฌฺตีติ:     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    อจกฺขุกาน   
กามาวจรา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นิรุชฺฌติ   สจกฺขุกาน  กามาวจรา  จวนฺตาน    
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เตส ตตฺถ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๙๐]   ยสฺส   ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  อิตเรส  สจกฺขุกาน        
จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    รูปายตน    นริุชฺฌิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ     
จกฺขายตน     นิรุชฌฺตีติ:    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนตฺาน    อจกฺขุกาน          
กามาวจรา   จวนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิตฺถ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   
เตส ตตฺถ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๕๙๑]   ยสฺส   ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   
นิรุชฺฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  นิรุชฌฺิตฺถ  อิตเรส  สจกฺขุกาน   
จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  มนายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ    
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    มนายตน    นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   
จกฺขายตน     นิรุชฌฺตีติ:    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนตฺาน    อจกฺขุกาน    
กามาวจรา   จวนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌตฺิถ       
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๕๙๒]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺา-  
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ยตน   นริุชฌฺิตฺถาติ:    สทฺุธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิตฺถ   อิตเรส   
สจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  ธมมฺายตน ฺจ   
นิรุชฺฌตฺถ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิตฺถ   
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นิรุชฺฌตีติ:  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน        
จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส    
ตตฺถ    จกฺขายตน    นิรชุฌฺติ    สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ นิรชฺุฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ        
        [๕๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน     
นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌตีติ:  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน        
อฆานกาน    กามาวจรา    จวนฺตาน    รูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    
รูปายตน    นริุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นริุชฺฌติ    
สฆานกาน   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ฆานายตน ฺจ   
นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๕๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   
นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌตีติ:  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน        
อฆานกาน     กามาวจรา    จวนฺตาน    รูปาวจราน    อรูปาวจราน    
เตส   ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน      
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นิรุชฺฌติ   สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ   
ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๙๕]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  นิรชฺุฌิตฺถ          
ตสฺส     ตตฺถ    ฆานายตน    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน    
อฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฺฌิตฺถ   โน  จ    
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นิรุชฺฌติ   สฆานกาน  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   รปูายตน  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน         
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฺฌติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  มนายตน     
นิรุชฺฌิตฺถ   อิตเรส   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ    มนายตน ฺจ    นิรุชฌฺิตฺถ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
มนายตน   นริุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   รปูายตน  นิรชฺุฌตีติ:  ป ฺจโวการ         
อุปปชฺชนฺตาน     อรูปาน     เตส     ตตฺถ    มนายตน    นิรชฺุฌิตฺถ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฌฺติ   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน     
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ รปูายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ      
        [๕๙๗]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   
นิรุชฺฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  อิตเรส  สรปูกาน    
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จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  ธมฺมายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    ธมฺมายตน    นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปายตน    นริุชฺฌตีติ:   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปกาน   จวนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน   
นิรุชฺฌติ   สรปูกาน   จวนตฺาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ         
รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๕๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ  มนายตน  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน          
นิรุชฺฌติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิตฺถ   อิตเรส   
สจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิตฺถ    
ตสฺส   ตตฺถ   มนายตน   นิรุชฺฌตีติ:  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  อจิตฺตกาน         
จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส    
ตตฺถ  มนายตน  นิรชฺุฌติ  สจิตฺตกาน  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถ มนายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๕๙๙]  ยสฺส  จกฺขายตน น นิรชุฌฺติ ตสฺส โสตายตน น นิรุชฺฌิตฺถาติ:   
นิรุชฺฌิตฺถ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    โสตายตน    น   นิรุชฌฺิตฺถ    
ตสฺส จกฺขายตน น นิรชฺุฌตีติ: นตฺถิ ฯ     
        [๖๐๐]   ยสฺส   จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ    
รูปายตน   มนายตน   ธมมฺายตน  น  นิรุชฺฌิตฺถาติ:  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส     
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วา ปน ธมฺมายตน น นิรชุฌฺิตฺถ ตสฺส จกฺขายตน น นิรุชฺฌตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๖๐๑]  ยสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ  รปูายตน  มนายตน  น  นริชฺุฌติ    
ตสฺส   ธมฺมายตน   น   นริุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ธมฺมายตน น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส มนายตน น นิรชฺุฌตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๖๐๒] ยตฺถ จกฺขายตน น นิรชฺุฌติ ฯเปฯ    
        [๖๐๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ โสตายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  กามาวจรา   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
โสตายตน    น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน    
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ  โสตายตน ฺจ  น     
นิรุชฺฌิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  โสตายตน  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส    
ตตฺถ   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌตีติ:   สทฺุธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส    
ตตฺถ   โสตายตน   น   นริุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น     
นิรุชฺฌติ    สทฺุธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส         
ตตฺถ โสตายตน ฺจ น นิรุชฺฌิตฺถ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๖๐๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจรา    
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
ฆานายตน    น    นิรชฺุฌิตฺถ   รูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฆานายตน ฺจ   น   
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นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   ฆานายตน   น   นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส    
ตตฺถ   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌตีติ:   รปูาวจรา  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
ฆานายตน   น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ    
รูปาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ ฆานายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิตฺถ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ   
        [๖๐๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  รูปายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  กามาวจรา   
จวนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ  รปูายตน  น  นิรุชฺฌิตฺถ  สทฺุธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน        
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  รูปายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิตฺถ  ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน   
น   นิรุชฌฺตีติ:   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน          
น   นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  น  นิรุชฺฌติ  สุทธฺาวาส          
อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รปูายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ จกฺขายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๖๐๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  กามาวจรา   
จวนฺตาน   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   มนายตน   น  นริุชฌฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน  อส ฺสตฺตาน         
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  มนายตน ฺจ  น    
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นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ   ยสฺส     วา    ปน    ยตฺถ    มนายตน    น    นิรชฺุฌิตฺถ    ตสฺส    
ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺตีติ:  สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ         
มนายตน   น   นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺติ    
สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺิตฺถ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ   
        [๖๐๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  จวนฺตาน  เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺติ  โน  จ  เตส ตตฺถ ธมมฺายตน น นิรุชฺฌิตฺถ    
สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   น   นริุชฺฌติ   
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   น  นริุชฌฺตีติ:  สุทฺธาวาเส          
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   น  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌติ  สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ          
ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๖๐๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ รปูายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   อฆานกาน  กามาวจรา    
จวนฺตาน   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ     
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   สุทฺธาวาส   อรูปาน   เตส   
ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น  นิรุชฺฌติ  รูปายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส    
วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน  น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน น   
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นิรุชฺฌตีติ:    อามนฺตา ฯ    
        [๖๐๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน   
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   อฆานกาน  กามาวจรา    
จวนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   น    
นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถ  สุทฺธาวาสาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นริุชฺฌติ  มนายตน ฺจ     
น   นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส    
ตตฺถ ฆานายตน น นิรชฺุฌตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๖๑๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน  อฆานกาน  จวนฺตาน  เตส          
ตตฺถ   ฆานายตน   น   นริุชฺฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น   
นิรุชฺฌิตฺถ    สุทฺธาวาสาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌติ   
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน     
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน น นิรุชฺฌตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๖๑๑]  ยสฺส  ยตฺถ  รปูายตน  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส  ตตฺถ          
รูปายตน   น   นิรชฺุฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถ    
สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   มนายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา   
ปน  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน  น นริุชฺฌตีติ:    
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สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน    
น   นิรุชฌฺิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌติ  สุทฺธาวาส          
อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิตฺถ รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ    
        [๖๑๒]  ยสฺส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปกาน  จวนฺตาน  เตส         
ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น     
นิรุชฺฌิตฺถ    สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชุฌฺตีติ:          
สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน จ          
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌติ  สทฺุธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส    
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฺฌิตฺถ รูปายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๖๑๓]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมมฺายตน     
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน  อจิตฺตกาน  จวนฺตาน  เตส        
ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชุฌฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ธมมฺายตน น นิรุชฺฌิตฺถ   
สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ มนายตน ฺจ น นิรชฺุฌติ ธมฺมายตน ฺจ          
น   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถ    
ตสฺส   ตตฺถ   มนายตน   น   นิรุชฌฺตีติ:   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน     
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น   นิรุชฌฺติ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺิตฺถ มนายตน ฺจ น นิรชฺุฌติ ฯ     
                         ____________     
        [๖๑๔]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  โสตายตน  นิรุชฺฌิสฺสตีติ:          
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน     เย     จ    อรูป    อุปฺปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ   
เตส   โสตายตน   นริุชฺฌสิฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส    
จกฺขายตน ฺจ    นิรุชฌฺติ   โสตายตน ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา    
ปน   โสตายตน   นริุชฺฌสิสฺติ   ตสฺส   จกฺขายตน   นิรุชฺฌตีติ:  สพฺเพส   
อุปฺปชฺชนฺตาน    อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   โสตายตน   นิรชุฌฺิสฺสติ        
โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นิรุชฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   
โสตายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ       
        [๖๑๕]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ฆานายตน  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:    
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน    เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส   ฆานายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน   
จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นิรุชฌฺติ  ฆานายตน ฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ    
ยสฺส วา ปน ฆานายตน ฯเปฯ       
        [๖๑๖]   ยสฺส   จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  รูปายตน  นิรุชฌฺิสฺสตีติ         
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน     เย     จ    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา     
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ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ         
เตส   รูปายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส         
จกฺขายตน ฺจ    นิรุชฌฺติ    รูปายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   
ปน รูปายตน ฯเปฯ     
        [๖๑๗]   ยสฺส   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ    
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  จกฺขายตน        
นิรุชฺฌติ     โน    จ    เตส    ธมฺมายตน    นิรุชฌฺิสฺสติ    อิตเรส   
สจกฺขุกาน    จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นิรุชฌฺติ   ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน        
นิรุชฺฌตีติ: ฯเปฯ    
        [๖๑๘]   ยสฺส  ฆานายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  รูปายตน  นิรุชฌฺิสฺสตีติ:          
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน  เย  จ  อรปู  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ       
เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    สฆานกาน    จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ   
นิรุชฺฌติ   รูปายตน ฺจ   นริุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   รูปายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ฆานายตน   นิรชฺุฌิตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน      
อฆายกาน   จวนฺตาน   เตส   รูปายตน   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ  เตส   
ฆานายตน  นิรุชฺฌติ  สฆานกาน  จวนฺตาน  เตส  รปูายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ   
ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๖๑๙]   ยสฺส   ฆานายตน   นริุชฌฺติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ      
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ธมฺมายตน     นิรุชฌฺิสฺสตีติ:     กามาวจเร     ปรินิพฺพนฺตาน    เตส   
ฆานายตน   นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส    
จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ   นิรุชฌฺติ  ธมฺมายตน ฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ    
ยสฺส วา ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ      
        [๖๒๐]  ยสฺส  รูปายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  มนายตน ฯเปฯ ธมฺมายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:     ป ฺจโวกาเร     ปรินพฺิพนฺตาน     เตส    รูปายตน    
นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส   ธมฺมายตน   นริุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส  สรูปกาน   
จวนฺตาน   เตส   รูปายตน ฺจ   นิรุชฌฺติ   ธมฺมายตน ฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ  ตสฺส  รปูายตน  นิรชฺุฌตีติ:   
สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  อรูปกาน  จวนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ       
โน    จ    เตส   รูปายตน   นิรชฺุฌติ   สรูปกาน   จวนฺตาน   เตส    
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ       
        [๖๒๑]   ยสฺส  มนายตน  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   มนายตน   นิรชุฌฺติ   โน   จ  เตส  ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    สจิตฺตกาน    จวนฺตาน    เตส   มนายตน ฺจ   
นิรุชฺฌติ   ธมมฺายตน ฺจ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    มนายตน    นริุชฌฺตีติ:   สพฺเพส   อุปฺปชชฺนฺตาน      
อจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส   
มนายตน    นิรุชฺฌติ    สจิตฺตกาน    จวนฺตาน    เตส   ธมฺมายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ มนายตน ฺจ นิรุชฌฺติ ฯ      
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        [๖๒๒] ยสฺส จกฺขายตน นิรุชฺฌติ ฯเปฯ   
        [๖๒๓]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส   
สจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  โสตายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    นิรุชฌฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนตฺาน   
อจกฺขุกาน   กามาวจรา   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  โสตายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นิรชุฌฺติ   สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   
เตส ตตฺถ โสตายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๖๒๔]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปรินิพฺพนตฺาน   รูปาวจรา  จวนฺตาน  เตส          
ตตฺถ   จกฺขายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ          
อิตเรส   สจกฺขุกาน   กามาวจรา  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ     
นิรุชฺฌติ    ฆานายตน ฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ฆานายตน   ฯเปฯ   ยถา   ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีเตป  ติวิธ  วิตฺถาริต  เอว   
อิทมฺป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ        
        [๖๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   
นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน        
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จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ        
ยสฺส วา ปน ยตฺถ รูปายตน ฯเปฯ     
         [๖๒๖]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌสิฺสติ   อิตเรส   
สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  มนายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ มนายตน ฯเปฯ   
         [๖๒๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส    
สจกฺขุกาน   จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  ธมมฺายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ          
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นิรุชฺฌตีติ:  สพฺเพส  อุปฺปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน       
จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    จกฺขายตน    นิรชุฌฺติ    สจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ      
        [๖๒๘]   ยสฺส   ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   
นิรุชฺฌติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฺฌสิฺสติ   อิตเรส          
สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  รูปายตน ฺจ     
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นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ รูปายตน ฯเปฯ    
        [๖๒๙]   ยสฺส   ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
ฯเปฯ   ธมฺมายตน   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   ฆานายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ    
อิตเรส   สฆานกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ    
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ ธมมฺายตน ฯเปฯ     
        [๖๓๐]   ยสฺส   ยตฺถ   รูปายตน  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ป ฺจโวการา    ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน         
เตส  ตตฺถ  รปูายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ มนายตน นิรุชฌฺิสฺสติ         
อิตเรส     ป ฺจโวกาเร    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    รูปายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ    มนายตน ฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
มนายตน ฯเปฯ    
        [๖๓๑]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน         
นิรุชฺฌติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส    
สรูปกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌติ  ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ    รูปายตน    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส    อุปปชชฺนฺตาน   อรูปกาน    
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
รูปายตน   นริุชฺฌติ   สรูปกาน   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 207 

นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๖๓๒]   ยสฺส   ยตฺถ  มนายตน  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   ตตฺถ  มนายตน  นิรชฺุฌติ  โน  จ       
เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   สจิตฺตกาน  จวนฺตาน         
เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺติ   ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  ธมมฺายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นิรุชฺฌตีติ:    สพฺเพส    อุปฺปชฺชนฺตาน    อจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส        
ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  นริุชฺฌติ    
สจิตฺตกาน  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  มนายตน ฺจ    
นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๖๓๓]   ยสฺส   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌติ   ตสฺส  โสตายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส       
จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  โสตายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   จกขฺายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   โสตายตน ฺจ   น    
นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  น นริุชฌฺิสฺสติ ตสฺส จกฺขายตน         
น    นิรชฺุฌตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปรินพฺิพนฺตาน    เย    จ   อรูป   
อุปฺปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  โสตายตน  น         
นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน        
เตส โสตายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ      
        [๖๓๔]  ยสฺส  จกฺขายตน น นิรชุฌฺติ ตสฺส ฆานายตน น นิรุช-ฺ  
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ฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส  อุปฺปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  จวนฺตาน   เตส   
จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ ปจฺฉิมภวิกาน        
รูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺติ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
ฆานายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  จกขฺายตน  น  นิรุชฺฌตีติ: ป ฺจโวกาเร          
ปรินิพฺพนฺตาน     เย     จ    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปฺปชฺชิตฺวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน   น  นิรุชฌฺิสฺสติ        
โน   จ   เตส   จกฺขายตน   น   นิรชฺุฌติ   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ฆานายตน ฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ   
จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ      
        [๖๓๕]   ยสฺส   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌติ   ตสฺส   รูปายตน  น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   อจกฺขุกาน   จวนฺตาน   เตส       
จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  รูปายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  อรูเป    
ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   จกขฺายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   รูปายตน ฺจ   น   
นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ ตสฺส จกฺขายตน        
น   นิรุชฌฺตีติ:  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  เย  จ  อรูป  อุปปชชฺิตฺวา         
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   รูปายตน   น   นิรุชฌฺสิฺสติ       
โน   จ   เตส   จกฺขายตน   น  นิรุชฌฺติ  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๖๓๖]   ยสฺส   จกฺขายตน   น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
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ธมฺมายตน    น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน   อจกฺขุกาน        
จวนฺตาน   เตส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ   อรูเป   ปรินพฺิพนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   น  นิรุชฺฌติ       
ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน ธมฺมายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ   
ตสฺส    จกฺขายตน    น    นิรุชฺฌตีติ:    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน    
เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  น  นริชฺุฌติ          
อรูเป   ปรินพฺิพนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน ฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ  จกฺขายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๖๓๗]  ยสฺส  ฆานายตน  น นริุชฌฺติ ตสฺส รูปายตน น นิรชฺุฌิสฺสตีติ:          
สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน    อฆานกาน    จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน     
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส   รูปายตน   น  นิรชฺุฌิสฺสติ  รปูาวจเร    
ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  ฆานายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌติ          
รูปายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  น นิรชฺุฌิสฺสติ         
ตสฺส   ฆานายตน   น   นริุชฺฌตีติ:  กามาวจเร  ปรนิิพฺพนฺตาน  เย  จ    
อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน  เตส  รูปายตน       
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  รูปาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  รูปายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ       
ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๖๓๘]   ยสสฺ   ฆานายตน   น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน    น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน   อฆานกาน         
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จวนฺตาน   เตส  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ   
น    นิรชฺุฌติ    ธมฺมายตน ฺจ    น    นริุชฺฌิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   
ปน   ธมฺมายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   ฆานายตน   น  นริุชฌฺตีติ:   
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ    
เตส   ฆานายตน   น   นิรชฺุฌติ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
เตส ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ      
        [๖๓๙]   ยสฺส   รูปายตน   น   นริุชฺฌติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ    
ธมฺมายตน    น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน   อรปูกาน   
จวนฺตาน   เตส   รูปายตน   น   นิรุชฌฺติ   โน  จ  เตส  ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อรูเป   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  รูปายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌติ       
ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน ธมฺมายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ   
ตสฺส    รูปายตน    น    นริุชฺฌตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนฺตาน    
เตส   ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  รูปายตน  น  นิรชฺุฌติ          
รูเป   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  รูปายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๖๔๐]   ยสฺส   มนายตน   น   นริุชฺฌติ   ตสฺส   ธมฺมายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  นริุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ    
ตสฺส มนายตน น นิรชฺุฌตีติ: นิรุชฺฌติ ฯ   
        [๖๔๑] ยตฺถ จกฺขายตน น นิรชฺุฌติ ฯเปฯ     
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        [๖๔๒]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ โสตายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  กามาวจรา          
จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  น นิรุชฺฌติ โน จ เตส ตตฺถ โสตายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อส ฺสตฺตาน   อรปูาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   
น  นิรชฺุฌติ  โสตายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ โสตายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺตีติ:  ป ฺจโวกาเร          
ปรินิพฺพนฺตาน    เตส   ตตฺถ   โสตายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ    
เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน   นิรุชฺฌติ   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส    
ตตฺถ โสตายตน ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ จกขฺายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ      
        [๖๔๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจร   อุปฺปชชฺนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   
จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺายตน  น นิรุชฺฌติ โน จ เตส ตตฺถ ฆานายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   รูปาวจร   อุปปชชฺนตฺาน  อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส        
ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ  ฆานายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
น   นิรุชฌฺตีติ:   กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจรา  จวนฺตาน  เตส    
ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  โน  จ เตส ตตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฺฌติ    
รูปาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ ฆานายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๖๔๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ รปูายตน     
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น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  กามาวจรา    
จวนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ โน จ เตส    
ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ   
น  นิรชฺุฌติ  รูปายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส วา ปน ยตฺถ รูปายตน          
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺตีติ:  ป ฺจโวกาเร    
ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชุฌฺิสฺสติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรุชฺฌติ  อรปูาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๖๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อจกฺขุกาน  กามาวจรา          
จวนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ โน จ เตส ตตฺถ    
มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   อรูเป   ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌติ  มนายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   น   นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
น   นิรุชฌฺตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  มนายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรุชฺฌติ  อรูเป   
ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  มนายตน ฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ         
จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ      
         [๖๔๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน    
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สพฺเพส    อุปปชชฺนฺตาน   อจกฺขุกาน   จวนฺตาน        
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เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน    
น    นิรชฺุฌิสสฺติ   อรูเป   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺติ   ธมฺมายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   น  นริชฺุฌติ:x         
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ          
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  น  นริชฺุฌติ  อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน    
เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ     
         [๖๔๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ รปูายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   อฆานกาน  กามาวจรา   
จวนฺตาน   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ     
เตส    ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   รูปาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน          
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   รูปายตน ฺจ  น�     
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รปูายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ   ฆานายตน   น   นริุชฺฌตีติ:   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน  เตส   
ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน    
น  นิรชฺุฌติ  รูปาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฆานายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๖๔๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   อฆานกาน  กามาวจรา   
จวนฺตาน  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  น นิรุชฺฌติ    
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โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร     
ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌติ   
มนายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน  น  นิรชฺุฌตีติ:  กามาวจเร    
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   น  นิรุชฌฺสิฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ฆานายตน   น   นริุชฺฌติ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๖๔๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน  อฆานกาน  จวนฺตาน  เตส         
ตตฺถ   ฆานายตน   น   นริุชฺฌติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น   
นิรุชฺฌิสฺสติ    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌติ  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา    
ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน น นิรุชฌฺตีติ:         
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   น  นิรุชฌฺิสฺสติ   
โน    จ    เตส    ตตฺถ    ฆานายตน    น   นิรุชฌฺติ   รูปาวจเร     
อรูปาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ          
ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๖๕๐]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
น    นิรชฺุฌตีติ:   ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน   อรปูาน   เตส   ตตฺถ    
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รูปายตน   น   นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ   
น   นิรุชฌฺติ   มนายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌตีติ:  ป ฺจ         
โวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  รปูายตน  น  นิรุชฺฌติ  อรูเป   
ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺิสฺสติ รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๖๕๑]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตายน  อรูปกาน  จวนฺตาน  เตส        
ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส ตตฺถ ธมฺมายตน น นิรชฺุฌิสฺสติ   
อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ ธมฺมายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรุชฌฺตีติ:   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน    
น  นิรชฺุฌติ  อรูเป  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ      
รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๖๕๒]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมมฺายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   นิรชุฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน         
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ มนายตน น นิรุชฺฌตีติ: นิรุชฺฌติ ฯ       
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        [๖๕๓]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌตฺิถ  ตสฺส  โสตายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ:         
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ     
อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  จกขฺายตน       
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   โสตายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส    
จกฺขายตน ฺจ   นิรชฺุฌิตฺถ   โสตายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
โสตายตน นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส จกฺขายตน นิรุชฌฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๖๕๔]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌตฺิถ  ตสฺส  ฆานายตน นิรุชฺฌิสสฺตีติ:   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน     
เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน  เตส  จกฺขายตน  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   ฆานายตน ฺจ         
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ฆานายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๖๕๕]  ยสฺส  จกฺขายตน  นิรชฺุฌตฺิถ  ตสฺส  รปูายตน  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:        
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ     
อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  จกขฺายตน       
นิรุชฺฌิตฺถ    โน   จ   เตส   รูปายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส         
จกฺขายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   รปูายตน ฺจ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน    
รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ        
        [๖๕๖]   ยสฺส   จกฺขายตน   นิรชุฌฺตฺิถ   ตสฺส   มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  
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โน   จ   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ  อิตเรส  เตส  จกฺขายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน          
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๖๕๗]  ยสฺส  ฆานายตน  นิรชฺุฌตฺิถ  ตสฺส  รปูายตน  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:         
ป ฺจโวกาเร     ปรินิพฺพนตฺาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ     
อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  ฆานายตน        
นิรุชฺฌิตฺถ    โน   จ   เตส   รูปายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส         
ฆานายตน ฺจ    นิรุชฌฺิตฺถ   รูปายตน ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   
ปน รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๖๕๘]   ยสฺส   ฆานายตน   นิรชุฌฺิตฺถ   ตสฺส   มนายตน  ฯเปฯ    
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   ฆานายตน  นิรุชฺฌิตฺถ     
โน   จ   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ  อิตเรส  เตส  ฆานายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน          
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๖๕๙]   ยสฺส   รูปายตน   นริุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯๆ     
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   รูปายตน   นริุชฺฌิตฺถ    
โน   จ   เตส   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส  เตส  รูปายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน          
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๖๖๐]  ยสฺส  มนายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ธมมฺายตน  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   
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ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   มนายตน   นิรชุฌฺิตฺถ   โน  จ  เตส  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    เตส    มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   มนายตน ฺจ          
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๖๖๑] ยตฺถ จกฺขายตน นิรุชฺฌิตฺถ ฯเปฯ    
        [๖๖๒]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส          
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   โสตายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  โสตายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส          
ตตฺถ    จกฺขายตน    นิรชุฌฺิตฺถาติ:   สทฺุธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส         
ตตฺถ  โสตายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ   
อิตเรส    ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   
จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ      
         [๖๖๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ ฆานายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปรินิพฺพนตฺาน   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
จกฺขายตน   นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ    
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นิรุชฌฺิตฺถ    
ฆานายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นิรุชฺฌิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
         [๖๖๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
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นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌิตฺถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส   
ป ฺจโวการาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นิรชฺุฌิตฺถ   รูปายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ   จกฺขายตน  นิรชฺุฌตฺิถาติ:  สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตาน       
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน    
นิรุชฺฌิตฺถ   อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ       
จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ      
        [๖๖๕]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ มนายตน นิรุชฌฺิสฺสติ อิตเรส ป ฺจโวการาน        
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นิรชฺุฌิตฺถ   มนายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ    
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    มนายตน    นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
จกฺขายตน   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   อรูปาน   เตส        
ตตฺถ   มนายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  จ  โน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ         
อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกขฺายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถ ฯ     
        [๖๖๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส    
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ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ   จกฺขายตน  นิรชฺุฌตฺิถาติ:  สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตาน       
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ   จกฺขายตน   นริุชฌฺิตฺถ   อิตเรส   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
        [๖๖๗]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   
นิรุชฺฌิตฺถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส         
กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นิรุชฌฺตฺิถ   รูปายตน ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ   ฆานายตน   นริุชฌฺิตฺถาติ:   รปูาวจราน   เตส  ตตฺถ  รปูายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นิรชฺุฌตฺิถ  กามาวจราน   
เตส ตตฺถ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
        [๖๖๘]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
ฯเปฯ   ธมฺมายตน   นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   
ตตฺถ  ฆานายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมมฺายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ   
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    ฆานายตน ฺจ    นิรุชฌฺิตฺถ     
ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   รูปาวจราน    
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อรูปาวจราน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
ฆานายตน    นิรุชฺฌิตฺถ    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
        [๖๖๙]   ยสฺส   ยตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส         
ตตฺถ   รูปายตน   นริุชฺฌตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ         
อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  มนายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    รูปายตน    นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนตฺาน         
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ   
รูปายตน   นริุชฺฌิตฺถ   อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
         [๖๗๐]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน         
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส   
ป ฺจโวการาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน ฺจ   นิรุชฺฌิตฺถ    
ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน  นริุชฺฌิตฺถาติ:  สุทฺธาวาส อุปปชฺชนฺตาน   
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    รูปายตน   นริุชฺฌตฺิถ   อิตเรส   ป ฺจโวการาน   อส ฺสตฺตาน    
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เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ      
        [๖๗๑]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌตฺิถ  โน      
จ    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฺฌสิฺสติ   อิตเรส   จตุโวการาน    
ป ฺจโวการาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส         
ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌตฺิถาติ:  สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺสตฺตาน        
เตส    ตตฺถ    ธมฺมายตน    นิรุชฌฺิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ    
มนายตน    นิรุชฺฌิตฺถ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ มนายตน ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ      
        [๖๗๒]   ยสฺส   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  โสตายตน  น   
นริุชฺฌิสฺสตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ ตสฺส        
จกฺขายตน น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ    
        [๖๗๓]   ยสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ   
รูปายตน   มนายตน   ธมมฺายตน   น   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส   
วา  ปน  ธมมฺายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถาติ:   
นิรุชฺฌิตฺถ ฯ     
        [๖๗๔]  ยสฺส  ฆานายตน  ฯเปฯ  รูปายตน  มนายตน  น นริุชฺฌิตฺถ   
ตสฺส  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสสฺ  วา  ปน ธมฺมายตน   
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส มนายตน น นิรชุฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ    
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        [๖๗๕] ยตฺถ จกฺขายตน น นิรชฺุฌตฺิถ ฯเปฯ    
        [๖๗๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ โสตายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน        
น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสตายตน  น นริุชฌฺิสฺสติ สุทฺธาวาเส    
ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    อรปูาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิตฺถ   โสตายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ    
โสตายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถาติ:         
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถ  สุทฺธาวาเส ปรินิพฺพนฺตาน          
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ    
จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
        [๖๗๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  ฆานายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถาติ:  กามาวจเร          
ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   น  นิรุชฌฺิสฺสติ    
โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถ สุทฺธาวาสาน อส ฺสตฺตาน    
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   จกฺขายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๖๗๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ รูปายตน   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส    
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ตตฺถ   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนตฺาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ   
จกฺขายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌตฺิถ  รูปายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา    
ปน  ยตฺถ  รปูายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน น นิรุชฺฌิตฺถาติ:       
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น  นิรุชฌฺิสฺสติ    
โน    จ    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   สุทฺธาวาเส     
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ         
จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
        [๖๗๙]   ยตฺถ   จกฺขายตน   น  นริชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ        
จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ          
สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน          
เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  มนายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ�    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  น  นริชฺุฌิสฺสติ  ตสสฺ  ตตฺถ  จกขฺายตน   
น     นิรุชฌฺิตฺถาติ:    ป ฺจโวกาเร    ปรนิิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ    
มนายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถ    
สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส ตตฺถ มนายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ น นิรุชฺฌตฺิถ ฯ     
        [๖๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตาน  อส ฺ-  
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สตฺตาน      อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   น   นริุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส    
ตตฺถ   ธมฺมายตน   น   นริุชฺฌิสฺสติ   สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป         
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน    
เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ    
จกฺขายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป ปรนิิพฺพนฺตาน      
เตส     ตตฺถ     ธมฺมายตน ฺจ     น    นริุชฺฌิสฺสติ    จกฺขายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๖๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ   
รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน    
น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  รูปาวจเร          
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   
รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  รูปายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถาติ:  กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส          
ตตฺถ   ฆานายตน   น   นริุชฺฌิตฺถ   รูปาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน  อรูปาน   
เตส ตตฺถ รูปายตน ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ     
        [๖๘๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ มนายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  
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น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ    
น   นิรุชฌฺิตฺถ   มนายตน ฺจ   น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ    
มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถาติ:    
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  โน    
จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   น   นิรชุฌฺิตฺถ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  มนายตน ฺจ  น  นริุชฌฺิสฺสติ   
ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ     
        [๖๘๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ   
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ   
ฆานายตน  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น นิรุชฌฺิสฺสติ    
รูปาวจเร    อรูปาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌตฺิถาติ:         
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   น  นิรุชฌฺิสฺสติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ          
น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๖๘๔]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ      
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รูปายตน   น  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ          
สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ  มนายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา   
ปน   ยตฺถ   มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน  น    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ         
มนายตน   น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถ    
สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปรนิิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ มนายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๖๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   รูปายตน   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ     
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน  อรปูาน  เตส       
ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ   สุทฺธาวาเส   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส      
ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฺฌิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน    
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร  ปรนิิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน          
น    นิรชฺุฌิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   
สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปรนิิพฺพนฺตาน  เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ         
น นิรุชฌฺิสฺสติ รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๖๘๖]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ ธมมฺายตน    
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส    
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ตตฺถ   มนายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสติ    สุทฺธาวาเส    ปรินิพฺพนตฺาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ          
น   นิรุชฌฺิตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชุฌฺิตฺถาติ:         
ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  โน  จ  เตส          
ตตฺถ    มนายตน   น   นิรชฺุฌิตฺถ   สุทธฺาวาเส   ปรนิิพฺพนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ มนายตน ฺจ น นิรุชฺฌิตฺถ ฯ     
                       นิโรธวาร นิฏ ิต ฯ     
        [๖๘๗]   ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  โสตายตน  นิรุชฺฌตีติ:    
โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   โสตายตน   นิรุชฺฌติ   ตสฺส  จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
        [๖๘๘]   ยสฺส   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ฆานายตน  รูปายตน     
มนายตน   ธมฺมายตน   นริุชฺฌตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน     
นิรุชฺฌติ ตสฺส จกฺขายตน อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯเปฯ   
        [๖๘๙]   ยสฺส   มนายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌตีติ:    
โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ธมฺมายตน   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   มนายตน    
อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
        [๖๙๐]   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺติ   ฯเปฯ   (ยตฺถก   โนติ   
น   กาตพฺพ   ฯ   ยตฺถก   อิตเรส   ยตฺถกาน  สทิส  กาตพฺพ  ยตฺถก    
ตีสุป วาเรสุ สทิส) ฯ    
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        [๖๙๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นิรุชฺฌตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน  นิรชฺุฌติ    
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯเปฯ    
        [๖๙๒]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
นิรุชฺฌตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน  นิรชฺุฌติ   
ตสฺส ตตฺถ มนายตน อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ    
        [๖๙๓]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  โสตายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
สโสตกาน   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺติ   โน   จ  เตส     
โสตายตน   น  นิรชฺุฌติ  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  อโสตกาน  จวนฺตาน   
เตส    จกฺขายตน ฺจ    นปฺุปชฺชติ    โสตายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   ฯ    
ยสฺส   วา  ปน  โสตายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกขฺายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
สจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     โสตายตน    น    นิรชฺุฌติ   
โน   จ   เตส  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  อโสตกาน  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    โสตายตน ฺจ    น    นิรุชฌฺติ   จกฺขายตน ฺจ    
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๖๙๔]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
สฆานกาน    จวนฺตาน    เตส    จกฺขายตน    นุปฺปชชฺติ    โน   จ   
เตส   ฆานายตน   น   นิรชฺุฌติ   อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนฺตาน  อฆานกาน    
จวนฺตาน   เตส  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  ฆานายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ฯ    
ยสฺส   วา  ปน  ฆานายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกขฺายตน  นุปฺปชฺชตีติ:    
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สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน  น  นริชฺุฌติ  โน  จ  เตสF   
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   อฆานกาน   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน          
เตส ฆานายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๖๙๕]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน  น นริุชฺฌตีติ:   
สรูปกาน    จวนฺตาน    เตส    จกฺขายตน    นุปฺปชฺชติ    โน    จ     
เตส   รูปายตน   น   นิรชุฌฺติ   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   อรูปกาน    
จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  รูปายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  รูปายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตีติ:   
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  รูปายตน  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส   
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   อรูปกาน   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๖๙๖]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  น นิรชฺุฌตีติ:    
สจิตฺตกาน    จวนฺตาน    เตส    จกฺขายตน    นุปฺปชชฺติ    โน   จ    
เตส   มนายตน   น   นิรชฺุฌติ   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน  อจิตฺตกาน          
จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ  น  นริุชฺฌติ  ฯ    
ยสฺส   วา   ปน  มนายตน  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตีติ:    
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  มนายตน  น  นริชฺุฌติ  โน  จ  เตส    
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   อจิตฺตกาน   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส มนายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๖๙๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
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สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส ธมฺมายตน    
น   นิรุชฌฺติ   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ        
ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ธมฺมายตน น นิรชุฌฺติ ตสฺส    
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชตีติ:   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ธมมฺายตน   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ อจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน        
เตส ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๖๙๘]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน  น นริุชฺฌตีติ:    
สรปูกาน  จวนฺตาน  เตส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส รปูายตน   
น   นิรุชฌฺติ   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปกาน   จวนฺตาน   เตส    
ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   รูปายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
รูปายตน   น   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   ฆานายตน   นุปฺปชชฺตีติ:   สฆานกาน    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน  น  นริชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน   
นุปฺปชฺชติ    อรูปกาน    จวนฺตาน    อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส    
รูปายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๖๙๙]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  น นิรชฺุฌตีติ:   
สจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ   โน   จ  เตส    
มนายตน   น   นิรุชฌฺติ  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  อจิตฺตกาน  จวนฺตาน   
เตส   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส    
วา  ปน  มนายตน  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    มนายตน    น    นิรชฺุฌติ   โน   จ   เตส    
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ฆานายตน   นุปฺปชฺชติ   อจิตฺตกาน   จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส มนายตน ฺจ น นิรุชฌฺติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๗๐๐]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน น นิรุชฺฌตีติ:    
สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส ธมฺมายตน   
น   นิรุชฌฺติ   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ   
ธมฺมายตน ฺจ   น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌติ   
ตสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺตีติ:  สฆานกาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส ธมฺมายตน   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ อฆานกาน อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ธมฺมายตน ฺจ น นิรุชฺฌติ ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๗๐๑]  ยสฺส  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  น  นริชฺุฌตีติ:    
สจิตฺตกาน  จวนฺตาน  เตส  รูปายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส มนายตน    
น   นิรุชฌฺติ   อรูปกาน   อุปปชชฺนฺตาน   อจิตฺตกาน   จวนฺตาน   เตส          
รูปายตน ฺจ   นุปฺปปชฺชติ   มนายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
มนายตน    น    นิรชฺุฌติ   ตสฺส   รูปายตน   นุปฺปชฺชตีติ:   สรปูกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนายตน   น  นริุชฺฌติ  โน  จ  เตส  รูปายตน   
นุปฺปชฺชติ    อจิตฺตกาน    จวนฺตาน    อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส    
มนายตน ฺจ น นิรชฺุฌติ รปูายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๐๒]  ยสฺส  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมมฺายตน  น นริุชฺฌตีติ:   
สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน    
น     นิรุชฌฺติ     อรูปกาน     อุปปชชฺนตฺาน    เตส    รูปายตน ฺจ    
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นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมมฺายตน   
น   นิรุชฌฺติ   ตสฺส   รูปายตน   นุปฺปชชฺตีติ:   สรูปกาน  อุปปชชฺนฺตาน        
เตส   ธมฺมายตน   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ  เตส  รูปายตน  นุปฺปชชฺติ    
อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌติ  รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๐๓]    ยสฺส    มนายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ธมฺมายตน   น    
นิรุชฺฌตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  มนายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส          
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺติ   อจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ธมมฺายตน   
น   นิรุชฌฺติ   ตสฺส   มนายตน   นุปฺปชฺชตีติ:  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   ธมฺมายตน   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ  เตส  มนายตน  นุปฺปชชฺติ   
อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  มนายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๐๔] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ     
        [๗๐๕] ยสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
                    ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ       
                          ___________      
        [๗๐๖]    ยสฺส    จกฺขายตน    อุปปฺชฺชิตฺถ    ตสฺส   โสตายตน   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌตฺิถ    
ตสฺส    จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   (อตีตา   ปุจฺฉา    
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อุปฺปาเทป นิโรเธป อุปฺปาทนิโรเธป อนุโลมมฺป ปจฺจนิยมฺป สทิส) ฯ    
                          ________________     
        [๗๐๗]    ยสฺส    จกฺขายตน    อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   โสตายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ตสฺส     จกฺขายตน     อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส        
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกขฺายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส   โสตายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ  จกฺขายตน ฺจ        
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๐๘]    ยสฺส    จกฺขายตน    อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    เย   รูปาวจร   อุปปชฺชตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส     
จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส  ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ        
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ฆานายตน   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   
จกฺขายตน    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน        
เย    จ    อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  เตส        
ฆานายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
        [๗๐๙]    ยสฺส    จกฺขายตน    อุปปฺชฺชิสฺสติ    ตสฺส   รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  รูปายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ     
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ตสฺส     จกฺขายตน     อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ          
อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส        
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปายตน   นิรชุฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส   รูปายตน ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   จกฺขายตน ฺจ       
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๑๐]   ยสฺส   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อุปปชฺชนฺตาน  
เย    จ    อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  เตส        
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ      
        [๗๑๑]    ยสฺส    ฆานายตน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   รูปายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  รูปายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ         
ตสฺส     ฆานายตน     อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ       
เตส    อุปปชชฺนฺตาน    เตส    รูปายตน    นิรชฺุฌิสฺสติ    โน    จ    
เตส   ฆานายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  เตส  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ       
ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๗๑๒]   ยสฺส   ฆานายตน   อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน    
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นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส          
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส        
เตส ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๑๓]   ยสฺส   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส  รูปายตน  อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อุปปชฺชนฺตาน  
เย    จ    อรูป   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   รูปายตน   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส  เตส        
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๗๑๔]    ยสฺส    มนายตน    อุปปฺชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ธมฺมายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ         
ตสฺส   มนายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส        
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส        
เตส ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ      
        [๗๑๕] ยตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯเปฯ   
        [๗๑๖]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
โสตายตน  นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ โสตายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เตส    ตตฺถ   โสตายตน   นริุชฌฺิสฺสติ    
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โน   จ   เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  ป ฺจโวการาน    
เตส ตตฺถ โสตายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๑๗]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
ฆานายตน    นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ  กามาวจราน          
เตส      ตตฺถ      จกฺขายตน ฺจ      อุปปฺชฺชิสฺสติ     ฆานายตน ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ฆานายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส    
ตตฺถ     จกฺขายตน     อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ ฆานายตน ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
        [๗๑๘]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
รูปายตน   นริุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส        
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๑๙]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
มนายตน   นริุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนา-  
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ยตน   นริุชฌฺิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกขฺายตน   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนตฺาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    มนายตน     
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส        
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   จกฺขายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๒๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    อรปูาน   เตส   ตตฺถ   
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ        
อิตเรส    ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ    
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ      
        [๗๒๑]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปายตน   นริุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน      
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน     
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฆานายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๒๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ มนา-  
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ยตน   ฯเปฯ    ธมฺมายตน    นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสสฺ   วา     
ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       
ปจฺฉิมภวิกาน        กามาวจร       อุปปชฺชนฺตาน       รูปาวจราน(    
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   กามาวจราน   เตส  ตตฺถ   
ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
        [๗๒๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสติ      
โน    จ    เตส    ตตฺถ    มนายตน    นริชฺุฌิสฺสติ   ป ฺจโวการาน     
เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ         
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน       
เตส   ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ       
รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
        [๗๒๔]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน     
ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นิรุช-ฺ 
ฌิสฺสติ       โน   จ   เตส   ตตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชชฺิสสฺติ  อิตเรส  ป ฺจ-  
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โวการาน   อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ      ธมมฺายตน ฺจ      นิรุชฌฺิสฺสติ   
รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
        [๗๒๕]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน      
อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   มนายตน ฺจ   
อุปปฺชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๗๒๖]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   โสตายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ  อุปปชชฺนฺตาน  เย  จ  อรูป       
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  จกขฺายตน       
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  โสตายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา    
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ       
โสตายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน โสตายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ   
ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๗๒๗]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  อรูป        
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  จกขฺายตน       
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นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ฆานายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  กามาวจเร    
ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  อรูป   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ         
นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฆานายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ฆานายตน   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ   ตสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร        
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  ฆานายตน  น          
นิรุชฺฌิสฺสติ    โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  อรูป   
อุปฺปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานายตน ฺจ         
น นิรุชฌฺิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
        [๗๒๘]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   รูปายตน   น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ  อุปปชชฺนฺตาน  เย  จ  อรูป       
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  จกขฺายตน       
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ป ฺจโวกาเร          
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปฺปชชฺตฺิวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ       
รูปายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  น นิรชฺุฌิสฺสติ   
ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๗๒๙]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ          
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อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ    
โน    จ   เตส   ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ปรินพฺิพนฺตาน   เตส   
จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา         
ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๗๓๐]   ยสฺส   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   รูปายตน   น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ         
รูปาวจร     อรูปาวจร     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส          
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  รูปายตน น   
นิรุชฺฌิสฺสติ     ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   อรูป   อุปฺปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส        
ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปายตน ฺจ   น   นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส    
วา ปน รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๓๑]   ยสฺส   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ         
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ฆานายตน         
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ปรินพฺิพนฺตาน      
เตส   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ    
ยสฺส วา ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๓๒]   ยสฺส   รูปายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ         



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 243 

อรูป    อุปปชฺชิตฺวา   ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   รูปายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ    
โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรินิพฺพนตฺาน เตส รูปายตน ฺจ         
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ธมฺมายตน ฺจ    น    นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   
ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๗๓๓]   ยสฺส   มนายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ธมฺมายตน   น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  มนายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน     จ    เตส    ธมฺมายตน    น    นิรชฺุฌิสฺสติ    ปรินิพฺพนฺตาน    
เตส   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ          
ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส มนายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        
อามนฺตา ฯ    
        [๗๓๔] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯเปฯ   
        [๗๓๕]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
โสตายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสตายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน         
เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โสตายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ         
ยสฺส วา ปน ยตฺถ โสตายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ   
        [๗๓๖]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
ฆานายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน         
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน    
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น   นิรุชฌฺิสสฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน    
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   
ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ฆานายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน  นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  รูปาวจราน       
เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน   
นุปฺปชฺชิสฺสติ    กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน          
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ    
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ      
        [๗๓๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ รูปายตน    
น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน         
อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
รูปายตน    น    นิรชฺุฌิสฺสติ    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรปูาน    
เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  รูปายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ        
ยสฺส วา ปน ยตฺถ รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ   
        [๗๓๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน       
เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺายตน ฺจ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ     มนายตน ฺจ    น    นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    
ปน ยตฺถ มนายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
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        [๗๓๙]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน       
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน    นุปฺปชชฺิสสฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรนิิพฺพนฺตาน  เตส          
ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ         
ยสฺส วา ปน ยตฺถ ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๔๐]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน        
รูปาวจราน   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูปาน  เตส   
ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   รูปายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ฯ    
ยสฺส วา ปน ยตฺถ รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ   
        [๗๔๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ มนายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  รปูาวจราน        
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    ฆานายตน    นุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ     
เตส   ตตฺถ   มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน         
เตส   ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชชฺิสสฺติ  มนายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ    
ยสฺส วา ปน ยตฺถ มนายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๗๔๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ธมฺมายตน   
น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     กามาวจร     อุปปชชฺนตฺาน       
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รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ปรินพฺิพนฺตาน เตส ตตฺถ         
ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส          
วา ปน ยตฺถ ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๔๓]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน       
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  รูปายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ     
มนายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน  นุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ    มนายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ     
รูปายตน    นปฺุปชฺชิสฺสติ    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ          
น นิรุชฌฺิสฺสติ รูปายตน ฺจ นุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๗๔๔]  ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมายตน    
น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน   
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   รปูายตน   นุปปฺชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ    
ธมฺมายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  รูปายตน ฺจ๎        
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ธมฺมายตน ฺจ   น   นริุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ธมฺมา-  
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ยตน  น     นริุชฺฌิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺตาน        
เตส   ตตฺถ   มนายตน   นปฺุปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ  มนายตน ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ      
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ มนายตน นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
                          ___________      
        [๗๔๖]    ยสฺส    จกฺขายตน    อุปปฺชฺชติ    ตสฺส    โสตายตน    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส   
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   โสตายตน   นริุชฺฌตฺิถ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ    
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  โสตายตน ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  จกฺขายตน ฺจ          
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยถา    อุปฺปาทวาเร    ปจฺจุปนฺเนนาตีตา    ปุจฺฉา    
วิภตฺตา   เอว   อุปฺปาทนิโรเธป  ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีตา  ปุจฺฉา  อนุโลมมฺป   
ปจฺจนิยมฺป วิภชิตพฺพ ฯ       
                          ________________     
        [๗๔๗]    ยสฺส    จกขฺายตน    อุปปฺชฺชติ    ตสฺส    โสตายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ          
ตสฺส    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกขฺายตน   
อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตายตน ฺจ  นิรุช-ฺ  
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ฌิสฺสติ      จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๗๔๘]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    
ปจฺฉิมภวิกาน      รูปาวจร     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ฆานายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฆานายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ        
ยสฺส    วา    ปน    ฆานายตน    นิรชุฌฺิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขายตน     
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส         
ฆานายตน   นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ฆานายตน ฺจ    นิรุชฌฺิสสฺติ    จกฺขายตน ฺจ    
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๔๙]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูายตน  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:         
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  รูปายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  จกฺขายตน   
อุปฺปชฺชตีติ:     สพฺเพส     จวนฺตาน     อจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน          
เตส   รูปายตน   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ          
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  รูปายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  จกขฺายตน ฺจ        
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๕๐]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนายตน  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:          
อามนฺตา     ฯ     ยสฺส     วา     ปน    มนายตน    นิรุชฺฌิสฺสติ    
ตสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน อจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน       
เตส     มนายตน     นริุชฺฌสิฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขายตน      
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อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนายตน ฺจ   นริุชฺฌิสฺสติ       
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ  ฯ      
        [๗๕๑]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ธมฺมายตน   นริุชฌฺิสฺสติ   ตสสฺ     
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส     ธมฺมายตน    นิรชุฌฺิสฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขายตน    
อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ      
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๗๕๒]   ยสฺส   ฆานายตน   อุปปฺชฺชติ   ตสฺส   รูปายตน  ฯเปฯ    
มนายตน   ธมฺมายตน   นริุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน    
ธมฺมายตน    นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ฆานายตน   อุปปฺชฺชตีติ:   สพฺเพส   
จวนฺตาน    อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน   นิรชุฌฺิสฺสติ    
โน    จ    เตส   ฆานายตน   อุปฺปชฺชติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน     
เตส ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๗๕๓]   ยสฺส   รูปายตน   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ    
ธมฺมายตน   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ธมฺมายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    รูปายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน        
อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส    
รูปายตน    อุปฺปชฺชติ   สรปูกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมฺมายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
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        [๗๕๔]     ยสฺส    มนายตน    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ตสฺส    มนายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    อจิตฺตกาน    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน   นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  มนายตน   
อุปฺปชฺชติ   สจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ธมมฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ      
มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๗๕๕] ยตฺถ จกฺขายตน อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ     
        [๗๕๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตายตน     
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา          
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  โสตายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   จกขฺายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๕๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    รูปาวจร    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน         
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  นิรชฺุฌสิฺสติ  สจกฺขุกาน    
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ฆานายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา    
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จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน         
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ    
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๗๕๘]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา          
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส    
ตตฺถ   รูปายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ         
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ         
จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๗๕๙]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ         
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    ป ฺจโวการา   จวนฺตาน    
อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  มนายตน   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   จกขฺายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๗๖๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
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นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน       
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ         
เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ จกฺขายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๗๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  รปูายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ        
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    กามาวจรา    จวนฺตาน   
อฆานกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  รปูายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน    
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฆานายตน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๖๒]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ         
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานายตน    อุปฺปชฺชตีติ:    กามาวจรา    จวนฺตาน   
อฆานกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส     
ตตฺถ   มนายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ   
สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ    
ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ        
        [๗๖๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน     
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นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน        
อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   อุปฺปชฺชติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฆานายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๗๖๔]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   มนายตน     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺต    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รปูายตน        
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนายตน  นิรชฺุฌิสสฺติ  ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    รูปายตน ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนายตน  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส    
ตตฺถ    รูปายตน    อุปฺปชชฺตีติ:    ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อรูปาน   
เตส   ตตฺถ   มนายตน   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน   
อุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๗๖๕]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   รูปายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน       
อรูปกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ธมฺมายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ   โน    
จ    เตส    ตตฺถ    รูปายตน   อุปฺปชฺชติ   สรูปกาน   อุปปชฺชนตฺาน    
เตส ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ รูปายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๖๖]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
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นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ธมฺมายตน    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน        
อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   มนายตน   อุปฺปชฺชติ   สจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ธมฺมายตน ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ มนายตน ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๖๗]    ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสตายตน   น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส       
จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส โสตายตน น นริุชฺฌิสฺสติ ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา          
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน   เตส   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   
โสตายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน โสตายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ   
ตสฺส จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๖๘]    ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ฆานายตน   น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส       
จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ฆานายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ    
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร   
อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   
จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ   ฆานายตน ฺจ   น   นริุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส    
วา   ปน   ฆานายตน   น   นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  จกฺขายตน  นุปฺปชชฺตีติ:   
ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานายตน  น  นิรุชฺฌิสฺสติ    
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โน   จ   เตส   จกฺขายตน   นุปฺปชชฺติ   ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  ฆานายตน ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ        
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๗๖๙]    ยสฺส    จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   รูปายตน   น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส       
จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  รปูายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ ป ฺจโวกาเร          
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา    
ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ รูปายตน ฺจ       
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๗๐]   ยสฺส   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนายตน  ฯเปฯ    
ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน      
เตส     จกฺขายตน     นุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    ธมฺมายตน   
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปรินิพฺพนตฺาน  เตส  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชชฺติ ธมฺมายตน ฺจ      
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๗๗๑]  ยสฺส  ฆานายตน  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส รูปายตน น นิรชฺุฌิสฺสตีติ:          
สพฺเพส       จวนฺตาน      อฆานกาน      อุปปชฺชนตฺาน      เตส   
ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  รปูายตน น นิรุชฺฌิสฺสติ ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา          
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส ฆานายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ รูปา-  
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ยตน ฺจ       น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน รูปายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๗๗๒]   ยสฺส   ฆานายตน   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส   มนายตน  ฯเปฯ     
ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   ฆานายตน   นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชุฌฺิสฺสติ   
ปรินิพฺพนฺตาน     เตส     ฆานายตน ฺจ     นุปฺปชฺชติ    ธมฺมายตน ฺจ   
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๗๗๓]   ยสฺส   รูปายตน   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนายตน   ฯเปฯ    
ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  อรูปกาน  อุปปชฺชนฺตาน       
เตส   รูปายตน   นุปฺปชชฺติ   โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ปรินิพฺพนฺตาน     เตส     รูปายตน ฺจ     นุปฺปชฺชติ     ธมฺมายตน ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ธมฺมายตน ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๗๗๔]  ยสฺส  มนายตน  นุปปฺชชฺติ  ตสฺส ธมฺมายตน น นิรชฺุฌิสฺสตีติ:    
สพฺเพส    จวนฺตาน    อจิตฺตกาน    อุปชฺชนฺตาน    เตส    มนายตน   
นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ธมฺมายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ปรินิพฺพนฺตาน  เตส       
มนายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ  ธมฺมายตน ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน    
ธมฺมายตน น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส มนายตน นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๗๕] ยตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ                                         
        [๗๗๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสตายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
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โสตายตน   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน          
อรูปาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ    โสตายตน ฺจ     
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสตายตน  น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส    
ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๗๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
ฆานายตน    น   นิรุชฌฺิสสฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจรา   
จวนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขายตน ฺจ  นุปฺปชชฺติ   
ฆานายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ฆานายตน   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจร         
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  โน  จ  เตส    
ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจรา   
จวนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ    
จกฺขายตน ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ       
        [๗๗๘]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน    
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน   นปฺุปชฺชติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ ป ฺจโวกาเร ปรินิพฺพนฺตาน          
อรูปาน     เตส    ตตฺถ    จกฺขายตน ฺจ    นุปฺปชชฺติ    รูปายตน ฺจ    
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น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  รูปายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ    
ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๗๙]   ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร    
อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ  โน  จ    
เตส   ตตฺถ   มนายตน   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ปรินิพฺพนฺตาน  อส ฺสตฺตาน         
เตส   ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ  มนายตน ฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  น  นริชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺายตน   
นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ        
        [๗๘๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตนN   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส       
ตตฺถ   จกฺขายตน   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ธมฺมายตน  น     
นิรุชฺฌิสฺสติ    ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ       
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๗๘๑]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  รปูายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   อฆานกาน   กามาวจร     
อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   เตส  ตตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   รูปายตน   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน    
อรูปาน  เตส  ตตฺถ  ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ รูปายตน ฺจ น นิรุช-ฺ  
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ฌิสฺสติ ฯ  ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   รูปายตน   น   นริุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๗๘๒]   ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   อฆานกาน   กามาวจร     
อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน     
นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ปรินิพฺพนฺตาน        
อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ     
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๗๘๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน    
เตส   ตตฺถ   ฆานายตน   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานายตน ฺจ  นุปฺปชฺชติ        
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๗๘๔]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ    
รูปายตน   นปฺุปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   มนายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ    
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มนายตน  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชตีติ:  อส ฺสตฺต       
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนายตน   น   นิรชุฌฺิสฺสติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    รูปายตน    นุปฺปชฺชติ    ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตา   
จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   รูปายตน ฺจ   
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๗๘๕]   ยสฺส  ยตฺถ  รูปายตน  นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   อรูปกาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส        
ตตฺถ  รูปายตน  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน น นิรชุฌฺิสฺสติ         
ปรินิพฺพนฺตาน    เตส    ตตฺถ   รูปายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ธมฺมายตน ฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ธมฺมายตน  น  นิรชฺุฌสิฺสติ          
ตสฺส ตตฺถ รปูายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๗๘๖]   ยสฺส  ยตฺถ  มนายตน  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ธมมฺายตน     
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน        
เตส   ตตฺถ   มนายตน   นปฺุปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ธมฺมายตน     
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ปรินิพฺพนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนายตน ฺจ   นุปฺปชฺชติ        
ธมฺมายตน ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ธมมฺายตน    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ มนายตน นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
                          ___________      
        [๗๘๗]  ยสฺส  จกฺขายตน  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส โสตายตน นิรุชฺฌิสฺสตีติ:         
ป ฺจโวกาเร      ปรินิพฺพนฺตาน      อรเูป     ปจฺฉิมภวิกาน     เย    
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จ    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส         
จกฺขายตน   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   โสตายตน   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ   
อิตเรส   เตส   จกฺขายตน ฺจ  อุปฺปชฺชตฺิถ  โสตายตน ฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  โสตายตน  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  จกขฺายตน  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยถา   นิโรธวาเร   อตีเตนานาคตา  ปุจฺฉา  ยสฺสกมฺป     
ยตฺถกมฺป    ยสฺสยตฺถกมฺป    อนุโลมมฺป    ปจฺจนิยมฺป    วิภตฺต   เอว        
อุปฺปาทนิโรเธป อตีเตนานาคตา ปุจฺฉา วิภชิตพฺพา ฯ       
                      อุปฺปาทนิโรธวาร นิฏ ิต ฯ   
                         ปวตฺติวาโร ฯ      
                          ________________     
                          ปริ ฺาวาโร      
        [๗๘๘]  โย  จกฺขายตน  ปรชิานาติ  โส  โสตายตน  ปริชานาตีติ:     
อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  โสตายตน  ปริชานาติ  โส  จกฺขายตน     
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  จกฺขายตน  น ปริชานาติ โส โสตายตน    
น  ปรชิานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตน  น ปริชานาติ    
โส จกฺขายตน น ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๗๘๙]  โย  จกฺขายตน  ปรชิานิตฺถ  โส  โสตายตน ปริชานตฺิถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  โสตายตน  ปริชานิตฺถ  โส  จกฺขายตน    
ปริชานิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   จกขฺายตน   น  ปริชานิตฺถ  โส   
โสตายตน   น  ปรชิานิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตน     
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น ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตน น ปรชิานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๗๙๐]    โย    จกฺขายตน    ปรชิานิสฺสติ    โส    โสตายตน    
ปริชานิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตน  ปรชิานิสฺสติ โส     
จกฺขายตน  ปริชานิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  จกฺขายตน  น ปริชานิสฺสติ    
โส  โสตายตน  น  ปรชิานิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย วา ปน โสตายตน     
น ปริชานิสสฺติ โส จกฺขายตน น ปรชิานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๗๙๑]  โย  จกฺขายตน  ปรชิานาติ  โส  โสตายตน ปริชานตฺิถาติ:    
โน   ฯ   โย   วา   ปน   โสตายตน   ปรชิานิตฺถ   โส  จกฺขายตน     
ปริชานาตีติ:   โน  ฯ  โย  จกฺขายตน  น  ปรชิานาติ  โส  โสตายตน     
น  ปรชิานิตฺถาติ:  อรหา  จกฺขายตน  น  ปรชิานาติ  โน  จ โสตายตน    
น    ปรชิานิตฺถ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อรหนฺต ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา     
ปุคฺคลา   จกฺขายตน ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  โสตายตน ฺจ  น  ปรชิานิตฺถ  ฯ     
โย  วา  ปน  โสตายตน  น  ปรชิานิตฺถ  โส จกฺขายตน น ปรชิานาตีติ:    
อคฺคมคฺคสมงฺคี  โสตายตน  น  ปรชิานิตฺถ  โน จ จกฺขายตน น ปริชานาติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อรหนฺต ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา    ปุคฺคลา   
โสตายตน ฺจ น ปริชานตฺิถ จกฺขายตน ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
        [๗๙๒]  โย  จกฺขายตน  ปรชิานาติ  โส  โสตายตน ปริชานิสฺสตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน   โสตายตน   ปรชิานิสฺสติ  โส  จกฺขายตน    
ปริชานาตีติ:   โน  ฯ  โย  จกฺขายตน  น  ปรชิานาติ  โส  โสตายตน     
น  ปรชิานิสฺสตีติ:  เย  มคฺค  ปฏิลภิสสฺนฺติ  เต  จกขฺายตน น ปริ-  
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 ิชานนฺติ        โน   จ   โสตายตน   น   ปริชานิสฺสนฺติ   อรหา   เย  จ  ปุถชฺุชนา    
มคฺค   น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  จกฺขายตน ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  โสตายตน ฺจ   
น   ปริชานิสสฺนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตน  น  ปริชานิสฺสติ  โส   
จกฺขายตน  น  ปรชิานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  โสตายตน  น  ปริชานิสฺสติ    
โน   จ   จกฺขายตน   น   ปริชานาติ   อรหา   เย   จ   ปุถุชชฺนา    
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  โสตายตน ฺจ  น  ปรชิานิสฺสนฺติ จกฺขายตน ฺจ   
น ปริชานนติฺ ฯ    
        [๗๙๓]  โย  จกฺขายตน  ปรชิานิตฺถ  โส  โสตายตน ปริชานสิฺสตีติ:     
โน   ฯ   โย   วา   ปน   โสตายตน   ปรชิานิสฺสติ  โส  จกฺขายตน    
ปริชานิตฺถาติ:  โน  ฯ  โย  จกฺขายตน  น  ปรชิานิตฺถ  โส  โสตายตน   
น   ปริชานิสสฺตีติ:   เย   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เต   จกฺขายตน   น    
ปริชานิตฺถ   โน   จ  โสตายตน  น  ปรชิานิสฺสนฺติ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  เย   
จ   ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เต  จกฺขายตน ฺจ  น  ปรชิานิตฺถ   
โสตายตน ฺจ   น   ปริชานิสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน  โสตายตน  น    
ปริชานิสฺสติ   โส   จกฺขายตน   น   ปรชิานิตฺถาติ:  อรหา  โสตายตน     
น   ปริชานิสสฺติ   โน   จ   จกฺขายตน  น  ปรชิานิตฺถ  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น ปฏิลภิสฺสนติฺ เต โสตายตน ฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ          
จกฺขายตน ฺจ น ปริชานตฺิถ ฯ     
                       ปริ ฺาวาร นิฏ ิต ฯ   
                       อายตนยมก นิฏ ิต ฯ      
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                           ธาตุยมก     
                          ปณฺณตฺติวาโร     
        [๗๙๔]  อฏารส  ธาตุโย  จกฺขุธาตุ  โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวฺหาธาตุ   
กายธาตุ    รปูธาตุ    สททฺธาตุ    คนธฺธาตุ   รสธาตุ   โผฏพฺพธาตุ     
จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    โสตวิ ฺาณธาตุ   ฆานวิ ฺาณธาตุ   ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ          
กายวิ ฺาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิ ฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ ฯ       
                          อุทฺเทสวาโร      
        [๗๙๕]   จกฺขุ   จกฺขุธาตุ   จกฺขุธาตุ   จกฺขุ  ฯ  โสต  โสตธาตุ    
โสตธาตุ      โสต      ฯเปฯ      จกฺขุวิ ฺาณ     จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    
จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ   มโน   มโนธาตุ   มโนธาตุ    
มโน      ฯ     มโนวิ ฺาณ     มโนวิ ฺาณธาตุ     มโนวิ ฺาณธาตุ    
มโนวิ ฺาณ ฯ ธมฺโม ธมฺมธาตุ ธมฺมธาตุ ธมฺโม ฯ    
        [๗๙๖]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุธาตุ  น  จกฺขุธาตุ  น  จกฺขุ ฯ น โสต     
น   โสตธาตุ   น   โสตธาตุ   น   โสต  ฯเปฯ  น  จกฺขุวิ ฺาณ  น     
จกฺขุวิ ฺาณธาตุ   น  จกฺขุวิ ฺาณธาตุ  น  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  น  มโน   
น  มโนธาตุ  น  มโนธาตุ  น  มโน ฯ น มโนวิ ฺาณ น มโนวิ ฺาณธาตุ     
น   มโนวิ ฺาณธาตุ   น   มโนวิ ฺาณ   ฯ   น  ธมฺโม  น  ธมมฺธาตุ    
น ธมฺมธาตุ น ธมฺโม ฯ    
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        [๗๙๗]    จกฺขุ    จกขฺุธาตุ    ธาตู   โสตธาตุ   ฯเปฯ   จกฺขุ    
จกฺขุธาตุ   ธาตู   ธมฺมธาตุ   ฯ   ยถา   อายตนยมเก   จกฺก  พนฺธิต     
เอวมิธ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ      
        [๗๙๘]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุธาตุ  น  ธาตู  น  โสตธาตุ ฯ น จกฺขุ    
น   จกฺขุธาตุ   น  ธาตู  น  ฆานธาตุ  ฯเปฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุธาตุ   
น  ธาตู  น  ธมฺมธาตุ  ฯเปฯ  น  ธมฺโม น ธมฺมาตุ น ธาตู น จกฺขุธาตุ   
ฯเปฯ   น   ธมฺโม   น   ธมฺมธาตุ  น  ธาตู  น  มโนวิ ฺาณธาตุ  ฯ    
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ   
                          ________________     
        [๗๙๙]  จกฺขุ  ธาตุ  ธาตู  จกฺขุ  ฯ  โสต  ธาตุ  ธาตู  โสต  ฯ   
ฆาน   ชิวฺหา   กาโย   รูป   สทฺโท   คนโฺธ   รโส   โผฏพฺโพ  ฯ    
จกฺขุวิ ฺาณ    ธาตุ    ธาตู    จกฺขุวิ ฺาณ   ฯ   โสตวิ ฺาณ   ธาตุ          
ธาตู   โสตวิ ฺาณ   ฯ   ฆานวิ ฺาณ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   กายวิ ฺาณ  ฯ   
มโน   ธาตุ  ธาตู  มโน  ฯ  มโนวิ ฺาณ  ธาตุ  ธาตู  มโนวิ ฺาณ  ฯ   
ธมฺโม ธาตุ ธาตู ธมฺโม ฯ        
        [๘๐๐]  น  จกฺขุ  น  ธาตุ  น  ธาตู  น  จกฺขุ ฯ น โสต น ธาตุ     
น  ธาตู  น  โสต ฯ น ฆาน น ชิวฺหา น กาโย น รูป น สทฺโท น คนฺโธ    
น   รโส   น  โผฏพฺโพ  ฯ  น  จกฺขุวิ ฺาณ  น  ธาตุ  น  ธาตู  น    
จกฺขุวิ ฺาณ   ฯ  น  โสตวิ ฺาณ  น  ฆานวิ ฺาณ  น  ชิวฺหาวิ ฺาณ  ฯ          
น  กายวิ ฺาณ  น  ธาตุ  น  ธาตู  น  กายวิ ฺาณ  ฯ น มโน น ธาตุ     
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น  ธาตู  น  มโน  ฯ  น  มโนวิ ฺาณ น ธาตุ น ธาตู น มโนวิ ฺาณ ฯ    
น ธมฺโม น ธาตุ น ธาตู น ธมฺโม ฯ      
                          ___________      
        [๘๐๑]   จกฺขุ   ธาตุ   ธาตู   โสต   ฯเปฯ  จกฺขุ  ธาตุ  ธาตู    
ธมฺโม   ฯเปฯ   ธมฺโม   ธาตุ   ธาตู   จกฺขุ   ฯเปฯ   ธมฺโม  ธาตุ     
ธาตู มโนวิ ฺาณ ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ     
        [๘๐๒]  น  จกฺขุ  น  ธาตุ  น  ธาตู  น  โสต ฯ น จกฺขุ น ธาตุ     
น  ธาตู  น  ฆาน  ฯเปฯ  น  จกฺขุ  น  ธาตุ  น ธาตู น ธมฺโม ฯเปฯ    
น  ธมฺโม  น  ธาตุ  น  ธาตู  น  จกฺขุ ฯเปฯ น ธมฺโม น ธาตุ น ธาตู     
น มโนวิ ฺาณ ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ      
                          อุทฺเทสวาโร ฯ    
                           ___________      
                          นิทฺเทสวาโร      
        [๘๐๓]    จกฺขุ    จกขฺุธาตูติ:    ทพฺิพจกฺขุ    ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   
น  จกฺขุธาตุ  จกฺขุธาตุ  จกฺขุ  เจว  จกฺขุธาตุ  จ  ฯ  จกฺขุธาตุ จกฺขูติ:         
อามนฺตา  ฯ  โสต  โสตธาตูติ:  ทิพฺพโสต  ตณฺหาโสต  โสต น โสตธาตุ     
โสตธาตุ    โสต ฺเจว    โสตธาตุ    จ    ฯ   โสตธาตุ   โสตนฺติ:     
อามนฺตา   ฯ   ฆาน   ฆานธาตูติ:   อามนฺตา  ฯ  ฆานธาตุ  ฆานนฺติ:     
อามนฺตา    ฯ    ชิวฺหาป   ฆานธาตุสทิสา   ฯ   กาโย   กายธาตูติ:     
กายธาตต   เปตฺวา   อวเสโส  กาโย  กาโย  น  กายธาตุ  กายธาตุ     
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กาโย   เจว   กายธาตุ   จ   ฯ   กายธาตุ  กาโยติ:  อามนฺตา  ฯ    
รูป   รูปธาตูติ:   รูปธาตต   เปตฺวา   อวเสส  รูป  รูป  น  รูปธาตุ   
รูปธาตุ   รูป ฺเจว   รูปธาตุ   จ   ฯ  รูปธาตุ  รูปนฺติ:  อามนฺตา  ฯ    
สทฺโท   ฆานสทิโส   ฯ   คนฺโธ   คนฺธธาตูติ:   สีลคนฺโธ  สมาธิคนฺโธ   
ป ฺาคนฺโธ   คนฺโธ   น   คนฺธธาตุ  คนฺธธาตุ  คนฺโธ  เจว  คนธฺธาตุ   
จ   ฯ   คนฺธธาตุ  คนฺโธติ:  อามนฺตา  ฯ  รโส  รสธาตูติ:  อตฺถรโส     
ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส  รโส  น  รสธาตุ  รสธาตุ  รโส  เจว  รสธาตุ     
จ   ฯ   รสธาตุ   รโสติ:   อามนฺตา   ฯ  โผฏพฺโพ  ฆานสทิโส  ฯ     
จกฺขุวิ ฺาณ    จกฺขุวิ ฺาณธาตูติ:    อามนฺตา    ฯ    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ         
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ:    อามนฺตา    ฯ   โสตวิ ฺาณ   ฯเปฯ   ฆานวิ ฺาณ   
ชิวฺหาวิ ฺาณ    กายวิ ฺาณ    ฯ    มโน    มโนธาตูติ:    มโนธาตต     
เปตฺวา   อวเสโส   มโน  มโน  น  มโนธาตุ  มโนธาตุ  มโน  เจว     
มโนธาตุ   จ   ฯ   มโนธาตุ   มโนติ:   อามนฺตา   ฯ   มโนวิ ฺาณ    
มโนวิ ฺาณธาตูติ:    อามนฺตา   ฯ   มโนวิ ฺาณธาตุ   มโนวิ ฺาณนฺติ:    
อามนฺตา     ฯ     ธมฺโม     ธมฺมธาตูติ:     ธมฺมธาตต    เปตฺวา     
อวเสโส   ธมฺโม   ธมฺโม   น   ธมฺมธาตุ   ธมฺมธาตุ   ธมฺโม   เจว    
ธมฺมธาตุ จ ฯ ธมฺมธาตุ ธมฺโมติ: อามนฺตา ฯ     
        [๘๐๔]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุธาตุ  น   
จกฺขูติ:  ทิพฺพจกฺขุ  ป ฺาจกฺขุ  น  จกฺขุธาตุ  จกฺขุ  จกฺขุ ฺจ  จกฺขุธาตุ ฺจ    
เปตฺวา   อวเสส   น   เจว   จกฺขุ  น  จ  จกฺขุธาตุ  ฯ  น  โสต      
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น   โสตธาตูติ:   อามนฺตา   ฯ  น  โสตธาตุ  น  โสตนฺติ:  ทิพฺพโสต    
ตณฺหาโสต    น   โสตธาตุ   โสต   โสต ฺจ   โสตธาตุ ฺจ   เปตฺวา     
อวเสส  น  เจว  โสต  น  จ  โสตธาตุ  ฯ  น  ฆาน  น ฆานธาตูติ:     
อามนฺตา   ฯ   น   ฆานธาตุ   น  ฆานนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  ย  สขิตฺต   
อุภโต   อามนฺตา   ฯ   น  ชิวฺหา  ฯเปฯ  น  กาโย  น  กายธาตูติ:     
อามนฺตา  ฯ  น  กายธาตุ  น  กาโยติ:  กายธาตต  เปตฺวา  อวเสโส      
กาโย   น  กายธาตุ  กาโย  กาย ฺจ  กายธาตุ ฺจ  เปตฺวา  อวเสโส      
น  เจว  กาโย  น  จ  กายธาตุ  ฯ  น  รูป น รูปธาตูติ: อามนฺตา ฯ    
น   รูปธาตุ   นรูปนฺติ:   รปูธาตต  เปตฺวา  อวเสส  รูป  น  รูปธาตุ   
รูป   รูป ฺจ   รูปธาตุ ฺจ   เปตฺวา   อวเสส   น  เจว  รูป  น  จ     
รูปธาตุ  ฯ  น  สทฺโท  ฯเปฯ  น  คนฺโธ  นคนธธาตูติ:  อามนฺตา ฯ น    
คนฺธธาตุ  น  คนฺโธติ:  สลีคนฺโธ  สมาธิคนฺโธ  ป ฺาคนฺโธ  น คนฺธธาตุ    
คนฺโธ   คนฺธ ฺจ   คนฺธธาตุ ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา  น  เจว  คนฺโธ     
น  จ  คนฺธธาตุ  ฯ  น  รโส  น  รสธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  น รสธาตุ     
น   รโสติ:  อตฺถรโส  ธมมฺรโส  วิมุตฺติรโส  น  รสธาตุ  รโส  รส ฺจ    
รสธาตุ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  รโส  น  จ  รสธาตุ  ฯ  น    
โผฏพฺโพ  ฯเปฯ  น  จกฺขุวิ ฺาณ  น  จกฺขุวิ ฺาณธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ    
น   จกฺขุวิ ฺาณธาตุ  น  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  โสตวิ ฺาณ   
น     ฆานวิ ฺาณ     น    ชิวฺหาวิ ฺาณ    น    กายวิ ฺาณ    ฯ     
น   มโนธาตูติ:   อามนฺตา   ฯ   น  มโนธาตุ  น  มโนติ:  มโนธาตุ  
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เปตฺวา   อวเสโส   มโน   น   มโนธาตุ  มโน  มน ฺจ  มโนธาตุ ฺจ      
เปตฺวา  อวเสโส  น  เจว  มโน  น  จ  มโนธาตุ  ฯ น มโนวิ ฺาณ      
น   มโนวิ ฺาณธาตูติ:   อามนฺตา   ฯ   น  มโนวิ ฺาณธาตุ  น  มโน     
วิ ฺาณนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น  ธมฺโม  น  ธมฺมธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ   
น   ธมฺมธาตุ   น   ธมฺโมติ:   ธมฺมธาตต   เปตฺวา  อวเสโส  ธมฺโม     
น    ธมฺมธาตุ   ธมฺโม   ธมมฺ ฺจ   ธมฺมธาตุ ฺจ   เปตฺวา   อวเสโส    
น เจว ธมฺโม น จ ธมฺมธาตุ ฯ     
                          ___________      
        [๘๐๕]   จกฺขุ   จกฺขุธาตูติ:   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกขฺุ   น   
จกฺขุธาตุ   จกฺขุธาตุ   จกฺขุ  เจว  จกฺขุธาตุ  จ  ฯ  ธาตู  โสตธาตูติ:    
โสตธาตุ  ธาตุ  เจว  โสตธาตุ  จ  อวเสสา  ธาตู ธาตู น โสตธาตุ ฯ     
จกฺขุ    จกฺขุธาตูติ:    ทิพฺพจกฺขุ    ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุธาตุ        
จกฺขุธาตุ   จกฺขุ  เจว  จกฺขุธาตุ  จ  ฯ  ธาตู  ฆานธาตุ  ฯเปฯ  ธาตู     
ธมฺมธาตูติ:   ธมฺมธาตุ   เจว   ธมฺมธาตุ   จ   อวเสสา  ธาตู  ธาตู                 
น   ธมฺมธาตุ   ฯ   ยถา   อายตนยมเก   ปณฺณตฺติ  เอว  ธาตุยมเกป     
ปณฺณตฺติ ฯ จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ     
        [๘๐๖]   น   จกฺขุ   น  จกฺขุธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ธาตู  น     
โสตธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุธาตูติ: อามนฺตา ฯ น ธาตู     
น   ฆานธาตุ   ฯเปฯ   น  ธาตู  น  ธมฺมธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  จกฺก     
พนฺธิตพฺพ ฯ สพฺเพ อามนฺตา อุภโตป เสเสป ฯ     
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        [๘๐๗]  จกฺขุ  ธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  ธาตู  จกฺขุธาตูติ:  จกฺขุธาตุ   
ธาตุ  เจว  จกฺขุธาตุ  จ  อวเสสา  ธาตู  ธาตู  น  จกฺขุธาตุ  ฯ โสต   
ธาตูติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   ฆาน  ชิวฺหา  กาโย  รูป  สทฺโท  คนฺโธ   
รโส   โผฏพฺโพ   ฯ   จกขฺุวิ ฺาณ   ธาตูติ:   อามนฺตา   ฯ   ธาตู     
จกฺขุวิ ฺาณธาตูติ:    จกขฺุวิ ฺาณธาตุ    ธาตุ   เจว   จกฺขุวิ ฺาณธาตุ   
จ    อวเสสา    ธาตู    น    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    ฯ    โสตวิ ฺาณ    
ฆานวิ ฺาณ     ชิวฺหาวิ ฺาณ    กายวิ ฺาณ    ฯ    มโน    ธาตูติ:   
อามนฺตา   ฯ   ธาตู  มโนธาตูติ:  มโนธาตุ  ธาตุ  เจว  มโนธาตุ  จ    
อวเสสา  ธาตู  ธาตู  น  มโนธาตุ  ฯ มโนวิ ฺาณ  ธาตูติ: อามนฺตา ฯ    
ธาตู   มโนวิ ฺาณธาตูติ:  มโนวิ ฺาณธาตุ  ธาตุ  เจว  มโนวิ ฺาณธาตุ    
จ    อวเสสา    ธาตู    ธาตู    น   มโนวิ ฺาณธาตุ   ฯ   ธมฺโม     
ธาตูติ:   อามนฺตา   ฯ   ธาตู   ธมฺมธาตูติ:   ธมฺมธาตุ   ธาตุ  เจว   
ธมฺมธาตุ จ อวเสสา ธาตู ธาตู น ธมฺมธาตุ ฯ     
        [๘๐๘]   น   จกฺขุ  น  ธาตูติ:  จกฺขุ  เปตฺวา  อวเสสา  ธาตู     
น   จกฺขุ  ธาตุ  จกฺขุ ฺจ  ธาตุ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จกฺขุ     
น  จ  ธาตุ  ฯ  น  ธาตู  น จกฺขุธาตูติ: อามนฺตา ฯ น โสต น ธาตูติ:   
โสต   เปตฺวา   ฯเปฯ   ฆาน   เปตฺวา   ชิวฺห   เปตฺวา  ฯเปฯ     
น  กาโย  น  ธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  น ธาตู น กายธาตูติ: อามนฺตา ฯ    
น  รูป  น  ธาตูติ:  รูป  เปตฺวา  ฯเปฯ  สทฺท  คนฺธ  รส  โผฏพฺพ   
จกฺขุวิ ฺาณ    โสตวิ ฺาณ    ฆานวิ ฺาณ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   กาย-  
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วิ ฺาณ    มน    มโนวิ ฺาณ    เปตฺวา    ฯเปฯ   น   ธมฺโม   น   ธาตูติ:     
อามนฺตา ฯ น ธาตู น ธมมฺธาตูติ: อามนฺตา ฯ     
                          ___________      
        [๘๐๙]  จกฺขุ  ธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  ธาตู  โสตธาตูติ:  โสตธาตุ    
ธาตุ  เจว  โสตธาตุ  จ  อวเสสา  ธาตู  ธาตู  น  โสตธาตุ  ฯ จกฺขุ    
ธาตูติ:   อามนฺตา   ฯ   ธาตู   ฆานธาตุ   ฯเปฯ  ธาตู  ธมฺมธาตูติ:    
ธมฺมธาตุ  ธาตุ  เจว  ธมฺมธาตุ  จ  อวเสสา  ธาตู ธาตู น ธมฺมธาตุ ฯ    
จกฺก พนฺธิตพฺพ ฯ   
        [๘๑๐]  น  จกฺขุ  น  ธาตูติ: จกฺขุ เปตฺวา อวเสสา ธาตู น จกฺขุ   
ธาตุ   จกฺขุ ฺจ   ธาตุ ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จกฺขุ  น  จ    
ธาตุ  ฯ  น  ธาตู  น  โสตธาตูติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกขฺุ  น ธาตูติ:    
จกฺขุ   เปตฺวา  อวเสสา  น  จกฺขุ  ธาตุ  จกฺขุ ฺจ  ธาตุ ฺจ  เปตฺวา    
อวเสสา  น  เจว  จกฺขุ  น  จ  ธาตุ  ฯ  น  ธาตุ น ฆานธาตุ ฯเปฯ      
น   ธาตู   น   ธมฺมธาตูติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  ธมฺโม  น  ธาตูติ:     
อามนฺตา  ฯ  น  ธาตู  น  จกฺขุธาตูติ:  อามนฺตา ฯ น ธมฺโม น ธาตูติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  ธาตู  น  โสตธาตุ ฯเปฯ น ธาตู น มโนวิ ฺาณธาตูติ:     
อามนฺตา   ฯ   จกฺก   พนฺธติพฺพ   ฯ   ยถา   อายตนยมกสฺส  ปณฺณตฺติ     
เอว ธาตุยมกสฺส ปณฺณตฺติ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ     
                         ปณฺณตฺติวาโร ฯ     
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                          ปวตฺติวาโร    
        [๘๑๑]   ยสฺส   จกฺขุธาตุ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  โสตธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ:   
สจกฺขุกาน    อโสตกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺุธาตุ   อุปฺปชฺชติ          
โน  จ  เตส  โสตธาตุ  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สโสตกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
เตส    จกฺขุธาตุ    จ    อุปปฺชฺชติ    โสตธาตุ   จ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   โสตธาตุ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  จกฺขุธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ:   
สโสตกาน    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตธาตุ   อุปฺปชฺชติ    
โน  จ  เตส  จกฺขุธาตุ  อุปฺปชฺชติ  สโสตกาน  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน          
เตส โสตธาตุ จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุธาตุ จ อุปฺปชชฺติ ฯ     
        [๘๑๒]   ยสฺส   จกฺขุธาตุ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ:   
สจกฺขุกาน    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขุธาตุ   อุปฺปชฺชติ          
โน  จ  เตส  ฆานธาตุ  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
เตส    จกฺขุธาตุ    จ    อุปปฺชฺชติ    ฆานธาตุ   จ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ฆานธาตุ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จกฺขุธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ:   
สฆานกาน    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานธาตุ   อุปฺปชฺชติ    
โน  จ  เตส  จกฺขุธาตุ  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
เตส ฆานธาตุ จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุธาตุ จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๑๓]   ยสฺส   จกฺขุธาตุ   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ:          
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   รูปธาตุ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขุธาตุ    
อุปฺปชฺชตีติ:    สรูปกาน    อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   รูปธาตุ     
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อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   จกฺขุธาตุ  อุปฺปชฺชติ  สรูปกาน  สจกฺขุกาน         
อุปปชฺชนฺตาน เตส รูปธาตุ จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุธาตุ จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๑๔]    ยสฺส    จกฺขุธาตุ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มโนวิ ฺาณธาตุ    
อุปฺปชฺชตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   มโนวิ ฺาณธาตุ   
อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    จกฺขุธาตุ    อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   อจกฺขุกาน       
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    มโนวิ ฺาณธาตุ   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   
จกฺขุธาตุ    อุปฺปชฺชติ    สจิตฺตกาน   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส        
มโนวิ ฺาณธาตุ จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุธาตุ จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๑๕]   ยสฺส   จกฺขุธาตุ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ธมฺมธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ:          
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ธมฺมธาตุ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขุธาตุ    
อุปฺปชฺชตีติ:    อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ธมฺมธาตุ   อุปปฺชฺชติ       
โน   จ   เตส   จกฺขุธาตุ   อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส          
ธมฺมธาตุ   จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุธาตุ  จ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยถา  อายตนยมก    
วิภตฺต เอว ธาตุยมกมฺป วิภชิตพฺพ สทิส กาตพฺพ ฯ    
        [๘๑๖] โย จกฺขุธาตต ปริชานาติ โส โสตธาตต ปริชานาตีติ:    
                         อามนฺตา ฯเปฯ      
                   ธาตุยมก ปริปุณฺณ เปยฺยาเลน ฯ   
                        ธาตุยมก นิฏ ิต ฯ     
                          ________________   
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                           สจฺจยมก     
                          ปณฺณตฺติวาโร     
                         จตฺตาริ สจฺจานิ     
                ทกฺุขสจฺจ สมุทยสจฺจ นิโรธสจฺจ มคฺคสจฺจ ฯ      
                          อุทฺเทสวาโร      
        [๘๑๗]  ทุกฺข  ทกฺุขสจฺจ  ทุกฺขสจฺจ   ทุกฺข  ฯ  สมุทโย  สมทุยสจฺจ        
สมุทยสจฺจ   สมุทโย   ฯ   นิโรโธ  นโิรธสจฺจ  นิโรธสจฺจ  นิโรโธ  ฯ    
มคฺโค มคฺคสจฺจ มคฺคสจฺจ มคฺโค ฯ    
        [๘๑๘]  น  ทุกฺข  น  ทุกฺขสจฺจ  น  ทุกฺขสจฺจ น ทุกฺข ฯ น สมุทโย   
น  สมุทยสจฺจ  น  สมุทยสจฺจ  น  สมทุโย  ฯ  น  นิโรโธ น นโิรธสจฺจ     
น   นิโรธสจฺจ  น  นิโรโธ  ฯ  น  มคฺโค  น  มคฺคสจฺจ  น  มคฺคสจฺจ     
น มคฺโค ฯ    
                          ___________      
        [๘๑๙]   ทุกฺข   ทุกฺขสจฺจ  สจฺจา  สมุทยสจฺจ  ฯ  ทุกฺข  ทุกขฺสจฺจ        
สจฺจ    นิโรธสจฺจ    ฯ    ทกฺุข   ทกฺุขสจฺจ   สจฺจา   มคฺคสจฺจ   ฯ    
สมุทโย    สมุทยสจฺจ    สจฺจา   ทุกฺขสจฺจ   ฯ   สมทุโย   สมุทยสจฺจ   
สจฺจา   นิโรธสจฺจ   ฯ   สมุทโย   สมุทยสจฺจ   สจฺจา   มคฺคสจฺจ  ฯ    
นิโรโธ   นิโรธสจฺจ   สจฺจา  ทุกฺขสจฺจ  ฯ  นิโรโธ  นิโรธสจฺจ  สจฺจา    
สมุทยสจฺจ   ฯ   นิโรโธ   นิโรธสจฺจ   สจฺจา   มคฺคสจฺจ   ฯ  มคฺโค    
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มคฺคสจฺจ  สจฺจา  ทุกฺขสจฺจ  ฯ  มคฺโค  มคฺคสจฺจ  สจฺจา  สมุทยสจฺจ  ฯ    
มคฺโค มคฺคสจฺจ สจฺจา นิโรธสจฺจ ฯ      
        [๘๒๐]  น  ทุกฺข  น  ทุกฺขสจฺจ  น  สจฺจา น สมุทยสจฺจ ฯ น ทุกฺข    
น  ทุกฺขสจฺจ  น  สจฺจา  น  นิโรธสจฺจ  ฯ น ทุกฺข น ทุกฺขสจฺจ น สจฺจา          
น  มคฺคสจฺจ  ฯ  น  สมุทโย  น  สมุทยสจฺจ  น  สจฺจา  น ทุกฺขสจฺจ ฯ    
น   สมุทโย  น  สมุทยสจฺจ  น  สจฺจา  น  นิโรธสจฺจ  ฯ  น  สมทุโย    
น  สมุทยสจฺจ  น  สจฺจา  น  มคฺคสจฺจ  ฯ  น  นิโรโธ  น  นิโรธสจฺจ     
น  สจฺจา น ทุกฺขสจฺจ ฯ น นิโรโธ น นิโรธสจฺจ น สจฺจา น สมุทยสจฺจ ฯ   
น   นิโรโธ   น   นิโรธสจฺจ  น  สจฺจา  น  มคฺคสจฺจ  ฯ  น  มคฺโค    
น  มคฺคสจฺจ  น  สจฺจา  น  ทุกฺขสจฺจ  ฯ น มคฺโค น มคฺคสจฺจ น สจฺจา   
น สมุทยสจฺจ ฯ น มคฺโค น มคฺคสจฺจ น สจฺจา น นิโรธสจฺจ ฯ      
                          ___________      
        [๘๒๑]   ทุกฺข   สจฺจ   สจฺจา   ทุกขฺ  ฯ  สมุทโย  สจฺจ  สจฺจา   
สมุทโย   ฯ   นิโรโธ   สจฺจ   สจฺจา   นโิรโธ   ฯ   มคฺโค   สจฺจ    
สจฺจา มคฺโค ฯ     
        [๘๒๒]  น  ทุกฺข  น  สจฺจ  น สจฺจา น ทุกฺข ฯ น สมุทโย น สจฺจ    
น  สจฺจา  น  สมุทโย  ฯ  น  นิโรโธ  น  สจฺจ น สจฺจา น นิโรโธ ฯ    
น มคฺโค น สจฺจ น สจฺจา น มคฺโค ฯ    
                          ___________      
        [๘๒๓]   ทุกฺข   สจฺจ   สจฺจา   สมทุโย  ฯ  ทุกขฺ  สจฺจ  สจฺจา    
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นิโรโธ   ฯ   ทุกฺข   สจฺจ   สจฺจา  มคฺโค  ฯ  สมุทโย  สจฺจ  สจฺจา    
ทุกฺข   ฯเปฯ   สจฺจา  มคฺโค  ฯ  นิโรโธ  สจฺจ  สจฺจา  ทุกฺข  ฯเปฯ    
สจฺจา  มคฺโค  ฯ  มคฺโค  สจฺจ  สจฺจา  ทุกฺข  ฯ  มคฺโค  สจฺจ  สจฺจา   
สมุทโย ฯ มคฺโค สจฺจ สจฺจา นิโรโธ ฯ     
        [๘๒๔]  น  ทุกฺข  น  สจฺจ  น สจฺจา น สมุทโย ฯ น ทุกฺข น สจฺจ    
น  สจฺจา  น  นิโรโธ  ฯ  น  ทุกฺข  น  สจฺจ  น  สจฺจา  น มคฺโค ฯ    
น  สมุทโย  น  สจฺจ  น  สจฺจา  น  ทุกขฺ  ฯเปฯ น สจฺจา น มคฺโค ฯ    
น  นิโรโธ  น  สจฺจ  น  สจฺจา  น  ทุกขฺ  ฯเปฯ น สจฺจา น มคฺโค ฯ    
น  มคฺโค  น  สจฺจ  น  สจฺจา  น  ทุกฺข  ฯ น มคฺโค น สจฺจ น สจฺจา     
น สมุทโย ฯ น มคฺโค น สจฺจ น สจฺจา น นิโรโธ ฯ    
                          อุทฺเทสวาโร ฯ    
                          ________________     
                          นิทฺเทสวาโร      
        [๘๒๕]   ทุกฺข   ทุกขฺสจฺจนฺติ:   อามนฺตา  ฯ  ทุกฺขสจฺจ  ทุกฺขนฺติ:         
กายิก   ทุกฺข   เจตสิก   ทกฺุข  เปตฺวา  อวเสส  ทุกขฺสจฺจ  ทุกฺขสจฺจ      
น   ทกฺุข   กายิก   ทุกฺข   เจตสิก  ทุกฺข  ทุกฺข ฺเจว  ทุกฺขสจฺจ ฺจ  ฯ      
สมุทโย    สมุทยสจฺจนฺติ:   สมุทยสจฺจ   เปตฺวา   อวเสโส   สมุทโย   
สมุทโย   น   สมุทยสจฺจ   สมุทยสจฺจ  สมุทโย  เจว  สมุทยสจฺจ ฺจ  ฯ     
สมุทยสจฺจ  สมุทโยติ:  อามนฺตา  ฯ  นโิรโธ  นโิรธสจฺจนฺติ:  นิโรธสจฺจ    
เปตฺวา   อวเสโส   นิโรโธ   นิโรโธ   น   นิโรธสจฺจ   นิโรธ-  
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สจฺจ   นิโรโธ   เจว   นิโรธสจฺจ ฺจ  ฯ  นิโรธสจฺจ  นิโรโธติ:  อามนฺตา  ฯ   
มคฺโค   มคฺคสจฺจนฺติ:   มคฺคสจฺจ   เปตฺวา   อวเสโส  มคฺโค  มคฺโค     
น   มคฺคสจฺจ   มคฺคสจฺจ   มคฺโค   เจว   มคฺคสจฺจ ฺจ   ฯ  มคฺคสจฺจ   
มคฺโคติ: อามนฺตา ฯ   
        [๘๒๖]   น  ทุกฺข  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  กายิก  ทกฺุข  เจตสิก  ทุกฺข        
เปตฺวา   อวเสส  ทุกฺขสจฺจ  น  ทุกฺข  ทุกฺขสจฺจ  ทุกฺข ฺจ  ทุกฺขสจฺจ ฺจ      
เปตฺวา    อวเสส    น    เจว    ทกฺุข   น   จ   ทุกฺขสจฺจ   ฯ    
น  ทุกฺขสจฺจ  น  ทุกฺขนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  สมุทโย  น สมุทยสจฺจนฺติ:    
อามนฺตา   ฯ   น   สมุทยสจฺจ   น   สมทุโยติ:  สมุทยสจฺจ  เปตฺวา   
อวเสโส   สมุทโย   น   สมุทยสจฺจ   สมุทโย  สมทุย ฺจ  สมุทยสจฺจ ฺจ   
เปตฺวา  อวเสโส  น  เจว  สมุทโย  น  จ  สมุทยสจฺจ  ฯ น นิโรโธ     
น  นิโรธสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  นิโรธสจฺจ  น นโิรโธติ: นิโรธสจฺจ   
เปตฺวา    อวเสโส   นโิรโธ   น   นโิรธสจฺจ   นิโรโธ   นิโรธ ฺจ     
นิโรธสจฺจ ฺจ  เปตฺวา  อวเสโส  น  เจว  นิโรโธ  น จ นิโรธสจฺจ ฯ     
น   มคฺโค  น  มคฺคสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  มคฺคสจฺจ  น  มคฺโคติ:     
มคฺคสจฺจ   เปตฺวา   อวเสโส   มคฺโค  น  มคฺคสจฺจ  มคฺโค  มคฺค ฺจ     
มคฺคสจฺจ ฺจ เปตฺวา อวเสโส น เจว มคฺโค น จ มคฺคสจฺจ ฯ      
                          ___________      
        [๘๒๗]   ทุกฺข  ทกฺุขสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  สจฺจา  สมุทยสจฺจนฺติ:    
สมุทยสจฺจ    สจฺจ ฺเจว    สมุทยสจฺจ ฺจ    อวเสสา   สจฺจา   สจฺจา    
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น    สมุทยสจฺจ    ฯ   ทุกขฺ   ทุกฺขสจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   สจฺจา   
นิโรธสจฺจนฺติ:   ฯเปฯ   สจฺจา   มคฺคสจฺจนฺติ:   มคฺคสจฺจ   สจฺจ ฺเจว    
มคฺคสจฺจ ฺจ   อวเสสา   สจฺจา   สจฺจา   น   มคฺคสจฺจ   ฯ  สมุทโย    
สมุทยสจฺจนฺติ:   สมุทยสจฺจ   เปตฺวา   อวเสโส  สมุทโย  สมุทโย  น   
สมุทยสจฺจ    สมุทยสจฺจ   สมุทโย   เจว   สมุทยสจฺจ ฺจ   ฯ   สจฺจา     
ทุกฺขสจฺจนฺติ:    ฯเปฯ    สจฺจา    นิโรธสจฺจนฺติ:    ฯเปฯ    สจฺจา     
มคฺคสจฺจนฺติ:   มคฺคสจฺจ   สจฺจ ฺเจว   มคฺคสจฺจ ฺจ   อวเสสา   สจฺจา   
สจฺจา   น  มคฺคสจฺจ  ฯ  นิโรโธ  นโิรธสจฺจนฺติ:  นิโรธสจฺจ  เปตฺวา   
อวเสโส   นโิรโธ   นิโรโธ  น  นิโรธสจฺจ  นิโรธสจฺจ  นิโรโธ  เจว    
นิโรธสจฺจ ฺจ   ฯ   สจฺจา  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  ฯเปฯ  สจฺจา  สมุทยสจฺจนฺติ:    
ฯเปฯ    สจฺจา    มคฺคสจฺจนฺติ:   มคฺคสจฺจ   สจฺจ ฺเจว   มคฺคสจฺจ ฺจ   
อวเสสา  สจฺจา  สจฺจา  น  มคฺคสจฺจ  ฯ  มคฺโค มคฺคสจฺจนฺติ: มคฺคสจฺจ   
เปตฺวา    อวเสโส    มคฺโค    มคฺโค    น   มคฺคสจฺจ   มคฺคสจฺจ    
มคฺโค   เจว   มคฺคสจฺจ ฺจ   ฯ   สจฺจา  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  ฯเปฯ  สจฺจา     
สมุทยสจฺจนฺติ:   ฯเปฯ   สจฺจา   นิโรธสจฺจนฺติ:  นิโรธสจฺจ  สจฺจ ฺเจว    
นิโรธสจฺจ ฺจ อวเสสา สจฺจา สจฺจา น นิโรธสจฺจ ฯ   
        [๘๒๘]   น  ทุกฺข  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  กายิก  ทกฺุข  เจตสิก  ทุกฺข        
เปตฺวา   อวเสส  ทุกฺขสจฺจ  น  ทุกฺข  ทุกฺขสจฺจ  ทุกฺข ฺจ  ทุกฺขสจฺจ ฺจ      
เปตฺวา    อวเสสา    น    เจว   ทุกฺข   น   จ   ทุกฺขสจฺจ   ฯ     
น  สจฺจา  น  สมุทยสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ทุกฺข  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:    
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กายิก   ทุกฺข   เจตสิก   ทกฺุข  เปตฺวา  อวเสส  ทุกขฺสจฺจ  น  ทกฺุข       
ทุกฺขสจฺจ    ทุกฺข ฺจ    ทกฺุขสจฺจ ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   น   เจว    
ทุกฺข  น  จ  ทุกฺขสจฺจ  ฯ  น  สจฺจา  น นิโรธสจฺจนฺติ: ฯเปฯ น สจฺจา   
น  มคฺคสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  สมทุโย น สมุทยสจฺจนฺติ: อามนฺตา ฯ     
น  สจฺจา  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  สมุทโย น สมุทยสจฺจนฺติ:    
อามนฺตา  ฯ  น  สจฺจา น นิโรธสจฺจนฺติ: ฯเปฯ น สจฺจา น มคฺคสจฺจนฺติ:     
อามนฺตา    ฯ    น    นิโรโธ   น   นิโรธสจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯ    
น  สจฺจา  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  ฯเปฯ  น  สจฺจา  น สมุทยสจฺจนฺติ: ฯเปฯ     
น  สจฺจา  น  มคฺคสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  มคฺโค  น  มคฺคสจฺจนฺติ:     
อามนฺตา   ฯ   น   สจฺจา  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  มคฺโค    
น   มคฺคสจฺจนฺติ:   อามนฺตา  ฯ  น  สจฺจา  น  สมุทยสจฺจนฺติ:  ฯเปฯ   
น สจฺจา น นิโรธสจฺจนฺติ: อามนฺตา ฯ      
                          ___________      
        [๘๒๙]   ทุกฺข   สจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   สจฺจา  ทุกฺขสจฺจนฺติ:   
ทุกฺขสจฺจ  สจฺจ ฺเจว  ทุกขฺสจฺจ ฺจ  อวเสสา  สจฺจา สจฺจา น ทุกฺขสจฺจ ฯ    
สมุทโย   สจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   นิโรโธ   สจฺจนฺติ:  อามนฺตา   
ฯเปฯ   มคฺโค  สจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  สจฺจา  มคฺคสจฺจนฺติ:  มคฺคสจฺจ   
สจฺจ ฺเจว มคฺคสจฺจ ฺจ อวเสสา สจฺจา สจฺจา น มคฺคสจฺจ ฯ      
        [๘๓๐]  น  ทุกฺข  น  สจฺจนฺติ:  ทุกฺข  เปตฺวา  อวเสสา  สจฺจา     
น  ทุกฺข  สจฺจา  ทุกฺข ฺจ  สจฺจ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ทุกฺข    
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น  จ  สจฺจา  ฯ  น  สจฺจา  น  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ น สมุทโย    
น  สจฺจนฺติ:  สมุทย  เปตฺวา  ฯเปฯ  น  นิโรโธ  น  สจฺจนฺติ: นิโรธ    
เปตฺวา   ฯเปฯ   น  มคฺโค  น  สจฺจนฺติ:  มคฺค  เปตฺวา  อวเสสา     
สจฺจา   น   มคฺโค   สจฺจา  มคฺค ฺจ  สจฺจ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น     
เจว มคฺโค น จ สจฺจา ฯ น สจฺจา น มคฺคสจฺจนฺติ: อามนฺตา ฯ     
                          ________________     
        [๘๓๑]   ทุกฺข   สจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯ  สจฺจา  สมุทยสจฺจนฺติ:    
สมุทยสจฺจ   สจฺจ ฺเจว   สมุทยสจฺจ ฺจ   อวเสสา   สจฺจา   สจฺจา  น   
สมุทยสจฺจ   ฯ   ทุกฺข   สจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  สจฺจา  นิโรธสจฺจนฺติ:   
ฯเปฯ    สจฺจา    มคฺคสจฺจนฺติ:   มคฺคสจฺจ   สจฺจ ฺเจว   มคฺคสจฺจ ฺจ   
อวเสสา  สจฺจา  สจฺจา  น  มคฺคสจฺจ  ฯ  สมุทโย  สจฺจนฺติ:  อามนฺตา   
ฯเปฯ    นิโรโธ    สจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   มคฺโค   สจฺจนฺติ:    
อามนฺตา  ฯ  สจฺจา  ทุกฺขสจฺจนฺติ:  ฯเปฯ  สจฺจา  สมุทยสจฺจนฺติ: ฯเปฯ    
สจฺจา   นิโรธสจฺจนฺติ:   นิโรธสจฺจ  สจฺจ ฺเจว  นิโรธสจฺจ ฺจ  อวเสสา   
สจฺจา สจฺจา น นิโรธสจฺจ ฯ     
        [๘๓๒]  น  ทุกฺข  น  สจฺจนฺติ:  ทุกฺข  เปตฺวา  อวเสสา  สจฺจา     
น  ทุกฺข  สจฺจา  ทุกฺข ฺจ  สจฺจ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ทุกฺข   
น  จ  สจฺจา  ฯ  น  สจฺจา  น  สมุทยสจฺจนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น ทุกขฺ   
น  สจฺจนฺติ:  ทุกฺข  เปตฺวา  อวเสสา  สจฺจา  น  ทุกขฺ สจฺจา ทุกฺข ฺจ   
สจฺจ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ทุกฺข  น  จ  สจฺจา ฯ น   
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สจฺจา    นนิโรธสจฺจนฺติ:    ฯเปฯ    นสจฺจา    นมคฺคสจฺจนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
นสมุทโย   นสจฺจนฺติ:   สมุทย   เปตฺวา   อวเสสา  สจฺจา  นสมุทโย    
สจฺจา   สมุทย ฺจ   สจฺจ ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   น  เจว  สมุทโย    
น   จ   สจฺจา  ฯเปฯ  นนโิรโธ  นสจฺจนฺติ:  นิโรธ  เปตฺวา  ฯเปฯ     
นมคฺโค    นสจฺจนฺติ:   มคฺค   เปตฺวา   อวเสสา   สจฺจา   นมคฺโค    
สจฺจา   มคฺค ฺจ   สจฺจ ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   น   เจว   มคฺโค    
น  จ  สจฺจา  ฯ  นสจฺจา  นทุกฺขสจฺจนฺติ: อามนฺตา ฯ นมคฺโค นสจฺจนฺติ:    
มคฺค    เปตฺวา    อวเสสา    สจฺจา    นมคฺโค   สจฺจา   มคฺค ฺจ     
สจฺจ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  มคฺโค  น  จ  สจฺจา ฯ นสจฺจา     
นสมุทยสจฺจนฺติ: ฯเปฯ นสจฺจา นนิโรธสจฺจนฺติ: อามนฺตา ฯ    
                         ปณฺณตฺติวาโร ฯ    
                          ________________     
                          ปวตฺติวาโร    
        [๘๓๓]     ยสฺส    ทกฺุขสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    สมุทยสจฺจ   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกขฺสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ          
อุปฺปชฺชติ    ตณฺหาย    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  สมทุยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๘๓๔]   ยสฺส   ทุกขฺสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:     
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สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ        
เตส    ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ป ฺจโวกาเร   มคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ:   อรูเป   มคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ทุกขฺสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร   
มคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๓๕]   ยสฺส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:         
โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
        [๘๓๖]   ยตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:        
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ทุกขฺสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ     
อุปฺปชฺชติ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติh    
สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๘๓๗]   ยตฺถ   ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:        
อปาเย   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    อวเสเส   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน     
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มคฺคสจฺจ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๘๓๘]   ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:         
อปาเย  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชติ    
อวเสเส   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชติ   
มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ          
สมุทยสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๘๓๙]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ   
อุปฺปชฺชตีติ: ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
        [๘๔๐]   ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:        
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   
ทุกฺขสจฺจ      นุปฺปชฺชตีติ:      สพฺเพส     อุปปชชฺนฺตาน     ปวตฺเต          
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    สมุทยสจฺจ   นปฺุปชฺชติ       
โน  จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส จ อุปฺปาทกฺขเณ เตส สมุทยสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชติ ทกฺุขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๔๑]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:        
อรูเป   มคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ  โน  จ   
เตส    มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส          
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   ผลสสฺ  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชติ          
มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺติ    
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ตสฺส    ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  โน  จ       
เตส    ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชชฺติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   ผลสสฺ  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  มคฺคสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชติ   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺติ ฯ      
        [๘๔๒]   ยสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:         
มคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส    
มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชติ   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตมคฺค-      
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส     สมุทยสจฺจ ฺจ     นุปฺปชฺชติ    มคฺคสจฺจ ฺจ    นุปฺปชชฺติ    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺตีติ:   
ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  โน จ เตส สมุทยสจฺจ    
นุปฺปชฺชติ     สพฺเพส     จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    มคฺควิปฺปยุตฺตตณฺหา-   
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๔๓]   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:        
นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ   
นุปฺปชฺชตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๔๔]   ยตฺถ   ทกฺุขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:        
นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ    
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นุปฺปชฺชตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๔๕]   ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ   
นุปฺปชฺชตีติ:   อปาเย   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ    
สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺติ    อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นปฺุปชฺชติ   
สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๘๔๖]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ   
นุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สมทุยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต        
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺติ      
โน    จ    เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน    
ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส จ อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ทกฺุขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๘๔๗]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชตีติ:   อรูเป   มคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ         
นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  ผลสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  นุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ         
มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส      
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
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มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส       
จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  ผลสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ทุกขฺสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๔๘]   ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชตีติ:   มคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ       
โน   จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ    
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตมคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกขฺเณ     นิโรธสมาปนฺนาน       
อส ฺสตฺตาน       เตส      ตตฺถ      สมทุยสจฺจ ฺจ      นุปฺปชชฺติ    
มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชติ    
ตสฺส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺตีติ:   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ         
สพฺเพส     จิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    มคฺควิปฺปยุตฺตตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส\     
อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
                          ___________      
        [๘๔๙]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส สมุทยสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถาติ:      
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส     
ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ     
        [๘๕๐]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถาติ:      
อนภิสเมตาวีน   เตส   ทกุขฺสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ        
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อุปฺปชฺชิตฺถ   อภิสเมตาวีน   เตส   ทกฺุขสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ     
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ ยสฺส วา ปน มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๘๕๑]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส มคฺคสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถาติ:       
อนภิสเมตาวีน    เตส    สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน   จ   เตส   
มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   อภิสเมตาวีน   เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ      
มคฺคสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ ยสฺส วา ปน มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๘๕๒]   ยตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯเปฯ  ยตฺถกมฺป  สพฺพตฺถ   
สทิส ตนฺตินานากรณ เหฏายตฺถกสทิส ฯ    
        [๘๕๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ          
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน         
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน        
ยตฺถ สมุทยสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๘๕๔]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน  อนภิสเมตาวีน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  อภิสเมตาวีน  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ    
มคฺคสจฺจ ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
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        [๘๕๕]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   อกุสเล   จิตฺเต   วตฺตมาเน   
อนภิสเมตาวีน  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    อภิสเมตาวีน    เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ          
อุปฺปชฺชิตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ        
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๘๕๖]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ:      
นตฺถิ ฯ ยสฺส วา ปน สมุทยสจฺจ ฯเปฯ นตฺถิ ฯ   
        [๘๕๗]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ:      
นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา ปน มคฺคสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๘๕๘]    ยสฺส    สมทุยสจฺจ    นปฺุปชฺชิตฺถ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส        
สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
        [๘๕๙] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ    
        [๘๖๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ          
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ         
ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชชฺิตฺถาติ:    สุทฺธาวาสาน    ทุติเย   
จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน       
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เตส ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺิตฺถ ฯ     
        [๘๖๑]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ          
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน      
ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   อนภิสเมตาวีน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ  นุปฺปชฺชตฺิถ       
สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ         
ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺิตฺถ ฯ    
        [๘๖๒]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน       
ทุติเย  อกุสเล  จิตฺเต  วตฺตมาเน  อนภิสเมตาวีน  เตส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาสาน        
ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
        [๘๖๓]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   สมุทยสจฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา       
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส      
สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ     
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สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  สมุทยสจฺจ  ฯเปฯ   
อามนฺตา ฯ    
        [๘๖๔]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค       
น   ปฏลิภิสฺสนติฺ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ      
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ  เย       
จ ฺเ   มคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ทุกฺขสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  มคฺคสจฺจ ฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๘๖๕]    ยสฺส    สมทุยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  สมทุยสจฺจ     
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   เย   มคฺค        
ปฏิลภิสฺสนติฺ     เตส     สมุทยสจฺจ ฺจ     อุปฺปชชฺสิฺสติ    มคฺคสจฺจ ฺจ        
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส สมุทยสจฺจ      
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ      
เตส   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ      
เย    จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ        
สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ     
   [๘๖๖] ยสฺส ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯเปฯ   
   [๘๖๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ         
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา     
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อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน      เตส      ตตฺถ      ทกุขฺสจฺจ ฺจ     อุปฺปชฺชิสฺสติ    
สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  สมุทยสจฺจ    
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๘๖๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ         
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค       
น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   อาปายิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ          
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ยสฺส  จิตฺตสฺส     
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เย  จ ฺเ  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส        
ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส     
วา    ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๘๖๙]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ          
อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อาปายิกาน   เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ        
อุปฺปชฺชิสฺสติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:     
ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ      
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   เย   
จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ       
สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ     
        [๘๗๐]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    นุปปฺชฺชิสฺสติ    ตสฺส   สมุทยสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส       
ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน  ยสฺส  จิตฺตสฺส    
อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชสิฺสติ  โน จ       
เตส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส  สมทุยสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
        [๘๗๑]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส มคฺคสจฺจ นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส    
ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   เย   จ        
ปุถุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิสสฺติ  โน      
จ   เตส   ทุกขฺสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  มคฺคสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
        [๘๗๒]    ยสฺส    สมทุยสจฺจ    นปฺุปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส     
สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺิสฺสติ    โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ       
อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  เตส  สมุทยสจฺจ ฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ มคฺคสจฺจ ฺจ      
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส    
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สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   ปถุชฺุชนา   มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ      
เตส   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺสิฺสติ   โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ      
อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  เตส  มคฺคสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ      
นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๘๗๓] ยตฺถ ทกฺุขสจฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯเปฯ    
        [๘๗๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ สมุทยสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สมุทยสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคีน  
อรหนฺตาน  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ อส ฺสตฺตาน        
เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทุกขฺสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ     ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส     ตตฺถ     สมุทยสจฺจ ฺจ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
        [๘๗๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคีน  
อรหนฺตาน  เย  จ ปถุุชชฺนา มคฺค น ปฏลิภิสฺสนฺติ อาปายิกาน อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ      ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส     ตตฺถ     มคฺคสจฺจ ฺจ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
        [๘๗๖]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ     
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นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ      
เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ     อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
ตตฺถ    สมุทยสจฺจ ฺจ    นุปฺปชฺชิสฺสติ    มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ       
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อาปายิกาน   เย  จ  ปุถุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ       
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ     อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
                          ___________      
        [๘๗๗]     ยสฺส    ทกฺุขสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    สมุทยสจฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ          
ตสฺส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส        
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
สมุทยสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส       
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๗๘]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:       
อนภิสเมตาวีน     อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ    
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อภิสเมตาวีน   อุปปชฺชนตฺาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ    อุปฺปชชฺติ    มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา         
ปน   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:  อภิสเมตาวีน     
จวนฺตาน     ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    อรูเป    มคฺคสฺส     
จ  ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส    
ทุกฺขสจฺจ    อุปฺปชฺชติ   อภิสเมตาวีน   อุปปชฺชนฺตาน   ปตฺเต   จิตฺตสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ เตส มคฺคสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ทุกขฺสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๘๗๙]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถาติ:        
อนภิสเมตาวีน      ตณฺหาย     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     สมุทยสจฺจ     
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  อภิสเมตาวีน  ตณฺหาย         
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สมทุยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ       
ยสฺส     วา    ปน    มคฺคสจฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    ตสฺส    สมุทยสจฺจ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต        
วตฺตมาเน     นิโรธสมาปนฺนาน     เตส     มคฺคสจฺจ     อุปฺปชชฺตฺิถ   
โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  อภิสเมตาวีน  ตณฺหาย อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๘๐] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ยตฺถกา สทิสา สพฺเพ ฯ    
        [๘๘๑]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺต    
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   
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ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    อุปปฺชฺชิตฺถ    อิตเรส   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ         
อุปฺปชฺชติ     สมุทยสจฺจ ฺจ    อุปฺปชฺชตฺิถ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน   
ยตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ:      
จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อรูเป   มคฺคสฺส   จ  ผลสสฺ  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ  จตุโวการ         
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส    
ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ทุกขฺสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  สุทฺธาวาสาน  อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ อนภิสเมตาวีน    
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺต    
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    มคฺคสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   อภิสเมตาวีน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต         
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  มคฺคสจฺจ ฺจ       
อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชตีติ:  อภิสเมตาวีน  จวนฺตาน  ปวตฺเต         
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ          
อุปฺปชฺชติ   อภิสเมตาวีน   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  
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เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ทกฺุขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๘๘๓]   ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:     อนภิสเมตาวีน     ตณฺหาย    อุปปฺาทกฺขเณ    เตส    
ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ        
อภิสเมตาวีน    ตณฺหาย    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ    
อุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ         
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ:   อภิสเมตาวีน        
ตณฺหาย    ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ   
มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชติ         
อภิสเมตาวีน    ตณฺหาย    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๘๔]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ:       
อุปฺปชฺชิตฺถ     ฯ     ยสฺส    วา    ปน    สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺิตฺถ    
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ     
        [๘๘๕]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถาติ:       
อภิสเมตาวีน      จวนฺตาน      ปวตฺเต      จิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ     
อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ          
โน   จ  เตส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  อนภิสเมตาวีน  จวนฺตาน  ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นุปปฺชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ทกฺุขสจฺจ       
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นุปฺปชฺชตีติ:  อนภิสเมตาวีน  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ       
เตส   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺตฺิถ   โน   จ   เตส   ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชชฺติ        
อนภิสเมตาวีน  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส มคฺคสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺติ ฯ    
        [๘๘๖]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ:        
อนภิสเมตาวีน       ตณฺหาย      ภงฺคกฺขเณ      ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   
วตฺตมาเน   นิโรธสมาปนฺนาน   เตส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน  จ    
เตส    มคฺคสจฺจ    นุปฺปชชฺิตฺถ   อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   สมทุยสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มคฺคสจฺจ          
นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชตีติ:   อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย        
อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ    
นุปฺปชฺชติ    อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   
วตฺตมาเน      อส ฺสตฺตาน     เตส     มคฺคสจฺจ ฺจ     นุปฺปชฺชิตฺถ   
สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๘๘๗] ยตฺถ ทกฺุขสจฺจ นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
        [๘๘๘]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส    
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส  จ  ผลสสฺ  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ     
ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชตฺิถ      
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สุทฺธาวาสาน    อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน    
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ        
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  สมทุยสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ทุกขฺสจฺจ    
นุปฺปชฺชตีติ:   สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   อส ฺสตฺต     
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชชฺติ   สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ     
อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ    
ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺติ ฯ      
        [๘๘๙]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อภิสเมตาวีน   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ         
อรูเป    มคฺคสฺส    จ    ผลสฺส    จ   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ    
ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถ        
สุทฺธาวาสาน    อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อนภิสเมตาวีน   จวนฺตาน         
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน         
ยตฺถ    มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺตีติ:      
สุทฺธาวาสาน  อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อนภิสเมตาวีน  อุปปชฺชนฺตาน      
ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺต     อุปปชชฺนตฺาน    
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ          
นุปฺปชฺชติ    สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อนภิสเมตาวีน   
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จวนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน    
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ทกฺุขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๘๙๐]   ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อภิสเมตาวีน   ตณฺหาย  ภงฺคกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต       
วตฺตมาเน     เตส     ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺติ    โน    จ   
เตส    ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต         
วตฺตมาเน   อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    
วตฺตมาเน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปปฺชฺชติ   
มคฺคสจฺจ ฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ        
ตสฺส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    นุปฺปชฺชตีติ:    อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย    
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺติ    สุทฺธาวาสาน    ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   
อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน    
อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชติ ฯ    
                          ________________     
        [๘๙๑]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    
ยสฺส     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา     อคฺคมคฺค     ปฏลิภิสฺสนฺติ    ตสฺส    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   โน   จ  เตส        
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สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ทุกขฺสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สมทุยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
ยสฺส    วา    ปน    สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ทุกฺขสจฺจ   
อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป          
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ      
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๙๒]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    
เย    จ   ปุถชุชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ    
เตส   มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค        
ปฏิลภิสฺสนติฺ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เย  จ ฺเ  มคฺค ปฏิลภิสฺสนติฺ      
เตส     อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ    อุปฺปชชฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา        
ปน    มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชตีติ:   ยสฺส      
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนติฺ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ        
เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส    
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มคฺคสจฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ  ยสฺส       
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
เย    จ ฺเ    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ทุกขฺสจฺจ ฺจ      
อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๙๓]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       
เย     ปถุุชชฺนา     มคฺค     น    ปฏิลภิสฺสนฺติ    เตส    ตณฺหาย    
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมทุยสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ        
เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส        
วา    ปน   มคฺคสจฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชฺชตีติ:        
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เย  จ ฺเ  มคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตณฺหาย  ภงฺคกฺขเณ   
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต     วตฺตมาเน    นโิรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส     มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชติ    เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๘๙๔]     ยตฺถ    ทกุขฺสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฯเปฯ    ยตฺถกมฺป    
ยสฺสยตฺถกสทิส กาตพฺพ ฯ       
        [๘๙๕]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส        
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ          
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ      
อิตเรส      จตุโวการ     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สมุทยสจฺจ ฺจ       
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   
ตสฺส     ตตฺถ     ทุกฺขสจฺจ     อุปฺปชชฺตีติ:     จตุโวการา    ป ฺจ   
โวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  มคฺคสฺส     
จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ  จตุโวการ  ป ฺจโวการ    
อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ ฺจ          
อุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส        
อุปฺปาทกฺขเณ    เย   จ   ปุถุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส    
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อปาย   อส ฺสตฺต   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ     อุปฺปชฺชิสฺสติ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค    
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ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ       
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ทุกขฺสจฺจ   
อุปฺปชฺชตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ        
ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส   
จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส    
จ   อุปฺปาทกขฺเณ   เตส   ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    อุปฺปชฺชติ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค         
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ         
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๘๙๗]   ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อาปายิกาน   เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เตส     ตณฺหาย     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ     สมุทยสจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  เย  มคฺค         
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    อุปฺปชชฺตีติ:       
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เย    จ ฺเ    มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย    
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ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  สมทุยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  เย  มคฺค         
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๙๘]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      
สพฺเพส     จวนฺตาน     ปวตฺเต     จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรูเป     
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกขฺสจฺจ  นุปฺปชฺชติ   
โน    จ   เตส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺิสสฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ทุกฺขสจฺจ ฺจ     นุปฺปชชฺติ     สมุทยสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ทุกฺขสจฺจ     
นุปฺปชฺชตีติ:     อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชฺชติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส        
ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ  ตสฺส    
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกขฺสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๘๙๙]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       
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ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค  ปฏิลภิสสฺนฺติ  เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิสสฺติ       
อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ    
ปุถุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส         
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน        
มคฺคสจฺจ    นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชฺชตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ     อรหนฺตาน     จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เย    จ     
ปุถุชชฺนา   มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชชฺนตฺาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ทกุขฺสจฺจ        
นุปฺปชฺชติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๙๐๐]     ยสฺส    สมทุยสจฺจ    นปฺุปชฺชติ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ      
ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ  มคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส    
ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต  วตฺตมาเน  นิโรธสมาปนฺนาน     
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อส ฺสตฺตาน    เตส    สมุทยสจฺจ    นุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    
มคฺคสจฺจ    นุปฺปชฺชิสฺสติ    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    เย    จ    
ปุถุชชฺนา    มคฺค    น    ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ    
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
มคฺคสจฺจ     นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺตีติ:    เย        
ปุถุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส    
มคฺคสจฺจ    นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺติ   
อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   เย  จ  ปุถุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ   
เตส  ตณฺหาย  ภงฺคกฺขเณ ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต วตฺตมาเน นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     มคฺคสจฺจ ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ    สมุทยสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๙๐๑] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
        [๙๐๒]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     จตุโวการา    ป ฺจโวการา    จวนฺตาน    ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ      
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ        
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน      
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เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ       
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  สมทุยสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ         
นุปฺปชฺชตีติ:     อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส   
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  อคฺคมคฺคสฺส       
ภงฺคกฺขเณ     อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป          
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน  เตส     
ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ทกฺุขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๙๐๓]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ      
ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส   
จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสสฺ  จ    
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส    
ตตฺถ    มคฺคสจฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส    
จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสสฺ  จ    
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   
นุปฺปชฺชติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ      
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นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชชฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส      
อุปฺปาทกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย  จ  ปุถชฺุชนา    
มคฺค    น    ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  อคฺคมคฺคสฺส       
ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ   ปถุุชชฺนา    
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ          
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน     
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺติ ฯ    
        [๙๐๔]   ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ      
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   
เตส     ตณฺหาย     ภงฺคกฺขเณ     ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    วตฺตมาเน    
เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    เย    จ    ปุถชฺุชนา          
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตณฺหาย  ภงฺคกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต        
วตฺตมาเน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปปฺชฺชติ   
มคฺคสจฺจ ฺจ    นุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺตีติ:   อาปายิกาน        
เย   จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ   
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เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ          
นุปฺปชฺชติ    อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   เย   จ   ปุถชฺุชนา   มคฺค          
น    ปฏิลภิสสฺนฺติ    เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    
วตฺตมาเน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   
สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ      
                          ________________     
        [๙๐๕]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา       
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน  จ  เตส       
สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ     
สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมทุยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ       
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๙๐๖]     ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค       
น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ       
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ       
ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ  มคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส    
ทุกฺขสจฺจ ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    มคฺคสจฺจ ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส       
วา ปน มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๙๐๗]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส มคฺคสจฺจ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   
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อคฺคมคฺคสมงฺคีน     อรหนฺตาน     เย     จ     ปุถชฺุชนา     มคฺค    
น   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ        
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เย    จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   ฯเปฯ   
อามนฺตา ฯ    
        [๙๐๘] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ    
        [๙๐๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ          
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคีน     อรหนฺตาน     ยสฺส    จิตฺตสฺส        
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ        
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    
อิตเรส  จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ   
สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส     
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   โน  จ  เตส    
ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชฺชตฺิถ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน    
เตส ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
        [๙๑๐]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ๔   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    เย   จ   ปุถชุชฺนา   
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  อาปายิกาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ   
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อุปฺปชฺชิตฺถ     โน    จ    เตส    ตตฺถ    มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เย  จ ฺเ  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
มคฺคสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:     
สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ        
เตส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    อุปฺปชฺชตฺิถ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ    
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ทุกขฺสจฺจ ฺจ    
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๙๑๑]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    เย   จ   ปุถชุชฺนา   
มคฺค   น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  อาปายิกาน  เตส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ       
โน    จ    เตส    ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ    
เย   จ ฺเ   มคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ        
มคฺคสจฺจ ฺจ    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน      
ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ    
เตส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
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อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ    
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  สมทุยสจฺจ ฺจ     
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๙๑๒]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    นุปปฺชฺชิตฺถ    ตสฺส    สมุทยสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส   วา   ปน  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ       
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชตฺิถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ        
        [๙๑๓]     ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    นุปปฺชฺชิตฺถ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส      
ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
        [๙๑๔]    ยสฺส    สมทุยสจฺจ    นปฺุปชฺชิตฺถ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส      
สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
        [๙๑๕] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ    
        [๙๑๖]    ยสฺส    ยตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ        
สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชตฺิถาติ:     
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๙๑๗]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  มคฺคสจฺจ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
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        [๙๑๘]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ         
สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ       
อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปปฺชฺชิตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส        
ตตฺถ     สมุทยสจฺจ    นุปปฺชฺชิตฺถาติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   
เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  อาปายิกาน  เตส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ   นปฺุปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถ       
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   สมทุยสจฺจ ฺจ         
นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
                        อุปฺปาทวาร นิฏ ิต    
        [๙๑๙]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ   นิรุชฌฺติ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌตีติ:        
สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส    
ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ  นิรุชฌฺติ ตณฺหาย ภงฺคกฺขเณ       
เตส    ทกฺุขสจฺจ ฺจ    นิรชฺุฌติ    สมุทยสจฺจ ฺจ   นริุชฺฌติ   ฯ   ยสฺส   
วา ปน สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌติ ตสฺส ทุกฺขสจฺจ นิรุชฺฌตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๙๒๐]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ   นิรุชฌฺติ   ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺตีติ:        
สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส    
ทุกฺขสจฺจ   นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ป ฺจโวกาเร   
มคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ทุกฺขสจฺจ ฺจ    นิรชฺุฌติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   
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นิรุชฺฌติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ทุกฺขสจฺจ   
นิรุชฺฌตีติ:   อรูเป   มคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรชฺุฌติ        
โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ป ฺจโวกาเร  มคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ    
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฌฺติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
         [๙๒๑]   ยสฺส   สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌตีติ:   
โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ    
นิรุชฺฌตีติ: โน ฯ    
         [๙๒๒]   ยตฺถ   ทกุขฺสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌตีติ:        
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ทุกขฺสจฺจ   นิรุชฌฺติ   ฯเปฯ   ยตฺถก   อุปฺปาเทป    
นิโรเธป อุปปฺาทนิโรเธป สทิส ฯ นตฺถิ นานากรณ ฯ      
         [๙๒๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ฯเปฯ  ยสฺสยตฺถกมฺป    
สทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
         [๙๒๔]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ ตสฺส สมุทยสจฺจ น นิรุชฺฌตีติ:        
อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ทกุขฺสจฺจ    
น    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    ปวตฺเต   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตสฺส          
ภงฺคกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ   น   นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ   
น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ         
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ๖     
น นิรุชฌฺติ ทกฺุขสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ    
         [๙๒๕]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส มคฺคสจฺจ น นิรุชฺฌตีติ:    
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อรูเป  มคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทกฺุขสจฺจ  น  นิรชุฌฺติ  โน  จ  เตส   
มคฺคสจฺจ    น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส         
อุปฺปาทกฺขเณ  อรูเป  ผลสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกขฺสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺติ    
มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  น นิรชฺุฌติ ตสฺส    
ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺติ   โน  จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ   
น   นิรุชฌฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ         
อรูเป   ผลสสฺ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นริุชฺฌติ  ทุกฺขสจฺจ ฺจ          
น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๙๒๖]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส มคฺคสจฺจ น นิรุชฺฌตีติ:   
มคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ  โน จ เตส มคฺคสจฺจ    
น นิรุชฌฺติ สพฺเพส จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ ตณฺหาวิปฺปยุตฺตมคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน        อส ฺสตฺตาน        เตส    
สมุทยสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น  นริุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส  วา   
ปน   มคฺคสจฺจ   น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺตีติ:  ตณฺหาย         
ภงฺคกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ โน จ เตส สมุทยสจฺจ น นิรุชฌฺติ        
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    มคฺควิปฺปยุตฺตตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     
ภงฺคกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน        อส ฺสตฺตาน        เตส    
มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺติ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๙๒๗] ยตฺถ ทกฺุขสจฺจ น นิรุชฺฌติ ฯเปฯ    
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        [๙๒๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   น  นิรชฺุฌติ  ฯเปฯ  ยสฺสกมฺป   
ยตฺถกมฺป   ยสฺสยตฺถกมฺป   สทิส   ฯ  ยสฺสยตฺถเกป  นิโรธสมาปนฺนานนฺติ          
เจต นกาตพฺพ ฯ   
                          ___________      
        [๙๒๙]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถาติ:      
อามนฺตา  ฯ  ยถา  อุปฺปาทวาเร  อตีตา  ปุจฺฉา  อนุโลมมฺป  ปจฺจนิยมฺป   
วิภตฺต เอว นิโรเธป วิภชติพฺพ ฯ นตฺถ ินานากรณ ฯ    
                          ___________      
        [๙๓๐]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    
อคฺคมคฺคสมงฺคีน      อรหนฺตาน      ยสสฺ      จิตฺตสฺส     อนนฺตรา    
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ      
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   สมุทยสจฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส  เตส       
ทุกฺขสจฺจ ฺจ    นิรชฺุฌิสฺสติ    สมุทยสจฺจ ฺจ    นิรชฺุฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส      
วา ปน สมุทยสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ      
        [๙๓๑]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:    
อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  เย  จ ปถุุชชฺนา มคฺค น ปฏลิภิสฺสนฺติ         
เตส     ทุกฺขสจฺจ     นิรุชฌฺิสฺสติ     โน    จ    เตส    มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา         
อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เย  จ ฺเ  มคฺค  ปฏิลภิสสฺนฺติ  เตส ทกฺุขสจฺจ ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ     มคฺคสจฺจ ฺจ    นิรุชฌฺิสสฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน     
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มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ       
        [๙๓๒]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:     
เย     ปถุุชชฺนา    มคฺค    น    ปฏิลภิสสฺนฺติ    เตส    สมุทยสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  เย  มคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ   
เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส      
วา    ปน   มคฺคสจฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ   นิรุชฌฺสิฺสตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค    
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   โน  จ  เตส  สมทุยสจฺจ       
นิรุชฺฌิสฺสติ   เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ   
สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ      
        [๙๓๓] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นิรุชฌฺิสฺสติ ฯเปฯ   
        [๙๓๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ         
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสสฺ   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา       
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   สมุทยสจฺจ ฺจ         
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺสกมฺป ยตฺถกมฺป ยสสฺยตฺถกมฺป สทิส ฯ      
        [๙๓๕]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ        
ตสฺส   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  ยสฺส      
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จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   สมุทยสจฺจ   น    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    
ภงฺคกฺขเณ เตส สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌสิฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ       
        [๙๓๖]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส  มคฺคสจฺจ  น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ น นิรุชฌฺิสสฺติ ตสฺส       
ทุกฺขสจฺจ    น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน        
เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  มคฺคสจฺจ  น นิรุชฌฺิสฺสติ      
โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ        
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ     
        [๙๓๗]   ยสฺส   สมุทยสจฺจ   น   นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา        
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส       
มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  เตส   
สมุทยสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา       
ปน   มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  เย      
ปุถุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  โน จ      
เตส   สมุทยสจฺจ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน   
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ     
        [๙๓๘] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฌฺิสสฺติ ฯเปฯ    
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        [๙๓๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ สมุทยสจฺจ         
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ   
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคีน  
อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏลิภิสฺสนฺติ   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส       
ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทกฺุขสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ    
        [๙๔๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ มคฺคสจฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  น   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส    
ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น  ปฏิลภิสฺสนฺติ    
อาปายิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ    
โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ       
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรชฺุฌิสฺสติ ฯ   
        [๙๔๑]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ มคฺคสจฺจ    
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ      
โน    จ    เตส    ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฺฌิสฺสติ   อคฺคมคฺคสฺส    
ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ        
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มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสตีติ:     
อาปายิกาน   เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น นิรุชฌฺิสฺสติ      
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌสิฺสติ ฯ     
                          ___________      
        [๙๔๒]   ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถาติ:       
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ทุกขฺสจฺจ   
นิรุชฺฌตีติ:   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ        
อรูเป   มคฺคสฺส  จ  ผลสสฺ  จ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถ   
โน   จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส         
ภงฺคกฺขเณ เตส สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๔๓]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิตฺถาติ:       
อนภิสเมตาวีน   จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ          
นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถ  อภิสเมตาวีน  จวนฺตาน        
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌติ  มคฺคสจฺจ ฺจ        
นิรุชฺฌิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ทุกฺขสจฺจ       
นิรุชฺฌตีติ:   อภิสเมตาวีน  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
อรูเป    มคฺคสฺส    จ    ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  อภิสเมตาวีน  จวนฺตาน        
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ปวตฺเต   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ       
นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๙๔๔]   ยสฺส  สมุทยสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถาติ:        
อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌติ  โน    
จ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   อภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   
เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา   
ปน   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌตีติ:  อภิสเมตาวีน      
ตณฺหาย       อุปฺปาทกขฺเณ       ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต      วตฺตมาเน    
นิโรธสมาปนฺนาน   เตส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  สมทุยสจฺจ    
นิรุชฺฌติ    อภิสเมตาวีน    ตณฺหาย    ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๔๕] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นิรุชฺฌติ ฯเปฯ     
        [๙๔๖]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา      
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   นิรชฺุฌติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ�    
สมุทยสจฺจ   นิรุชฺฌิตฺถ   อิตเรส   จตุโวการา   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน    
ปวตฺเต    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺติ    
สมุทยสจฺจ ฺจ    นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สมุทยสจฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌตีติ:  จตุโวการ  ป ฺจโวการ      
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส     
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จ   ผลสฺส   จ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   นิรุชฺฌติ  จตุโวการา  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน    
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ    
ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๙๔๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อนภิสเมตาวีน     
จวนฺตาน      ปวตฺเต      จิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ      อส ฺสตฺตา   
จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกขฺสจฺจ  นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ         
นิรุชฺฌิตฺถ    อภิสเมตาวีน    จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ          
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส       
วา   ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  นิรุชฺฌตีติ:      
อภิสเมตาวีน   อุปปชฺชนตฺาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  อรูเป   
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   นิรุชฌฺติ   อภิสเมตาวีน  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ          
ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๙๔๘]   ยสฺส   ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    อนภิสเมตาวีน    ตณฺหาย    ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ    
สมุทยสจฺจ    นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ         
อภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ  นิรุชฌฺติ    
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มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิตฺถ        
ตสฺส     ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    นิรุชฌฺตีติ:    อภิสเมตาวีน    ตณฺหาย    
อุปฺปาทกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ          
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌติ  อภิสเมตาวีน         
ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ    
นิรุชฺฌติ ฯ     
         [๙๔๙]   ยสฺส   ทุกขฺสจฺจ   น   นิรุชฺฌติ   ตสฺส  สมุทยสจฺจ  น   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิตฺถ      
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฺฌตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๙๕๐]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรชุฌฺติ ตสฺส มคฺคสจฺจ น นิรุชฺฌิตฺถาติ:       
อภิสเมตาวีน     อุปปชฺชนตฺาน     ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    
อรูเป    มคฺคสฺส    จ    ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ     
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส  มคฺคสจฺจ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  อนภิสเมตาวีน          
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ          
น   นิรุชฌฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ          
น   นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ทุกขฺสจฺจ  น  นริุชฺฌตีติ:  อนภิสเมตาวีน  จวนฺตาน      
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ   
เตส   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรชุฌฺติ   อนภิสเมตาวีน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต         
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ทุกฺขสจฺจ ฺจ       
น นิรุชฌฺติ ฯ      
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        [๙๕๑]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  น นิรุชฌฺติ ตสฺส มคฺคสจฺจ น นิรุชฺฌิตฺถาติ:        
อภิสเมตาวีน      ตณฺหาย      อุปฺปาทกขฺเณ      ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    
วตฺตมาเน    นิโรธสมาปนฺนาน    เตส    สมุทยสจฺจ    น    นิรุชฌฺติ    
โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย   
อุปฺปาทกฺขเณ    ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   
สมุทยสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นิรชุฌฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา ปน    
มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  น  นิรชุฌฺตีติ:  อนภิสเมตาวีน      
ตณฺหาย    ภงฺคกฺขเณ    เตส    มคฺคสจฺจ   น   นิรชุฌฺิตฺถ   โน   จ    
เตส   สมุทยสจฺจ   น   นิรชฺุฌติ   อภิสเมตาวีน  ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ   
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    วตฺตมาเน    อส ฺสตฺตาน   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ   
น นิรุชฌฺิตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๙๕๒] ยตฺถ ทกฺุขสจฺจ น นิรุชฺฌติ ฯเปฯ   
        [๙๕๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ สมุทยสจฺจ   
น    นิรชฺุฌิตฺถาติ:   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  ภงฺคกฺขเณ    
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺต     
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   น   นิรชฺุฌติ  สมุทยสจฺจ ฺจ   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺตฺิถ   
ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺตีติ:  สุทฺธาวาสาน  อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส      
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ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   น     
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรชุฌฺติ  สุทฺธาวาสาน        
อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อส ฺสตฺต   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ       
สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๕๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
น    นิรชฺุฌิตฺถาติ:    อภิสเมตาวีน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส         
อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ     
ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิตฺถ        
สุทฺธาวาสาน      อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     อนภิสเมตาวีน    
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน        
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   น  นิรุชฌฺติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺตฺิถ  ฯ        
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ทุกขฺสจฺจ    
น   นิรุชฌฺตีติ:  สุทฺธาวาสาน  อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อนภิสเมตาวีน      
จวนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน    
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ          
น   นิรุชฌฺติ  สุทฺธาวาสาน  อุปฺปตฺติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อนภิสเมตาวีน      
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺต    
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรชฺุฌิตฺถ  ทุกฺขสจฺจ ฺจ        
น นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๙๕๕]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ    
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น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  อภิสเมตาวีน  ตณฺหาย อุปฺปาทกฺขเณ ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต      
วตฺตมาเน    เตส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    น    นิรุชฌฺติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต         
วตฺตมาเน   อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   
วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   น   นริุชฺฌติ   
มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มคฺคสจฺจ   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชุฌฺตีติ:  อนภิสเมตาวีน        
ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺติ   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต          
วตฺตมาเน   อนภิสเมตาวีน   ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   
วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรชฺุฌิตฺถ    
สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺติ ฯ     
                           ___________      
        [๙๕๖]   ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส      ภงฺคกฺขเณ     อรหนฺตาน     จิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ     
อิตเรส     จวนฺตาน     ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    เตส     
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน        
สมุทยสจฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ    ตสฺส    ทุกขฺสจฺจ    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส     
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อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส  จ    
ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  โน  จ  เตส    
ทุกฺขสจฺจ   นิรุชฺฌติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ        
เตส สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๕๗]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ    
ปุถุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺ         
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ     
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค  ปฏิลภิสสฺนฺติ  เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ทุกฺขสจฺจ ฺจ    นิรชฺุฌติ   มคฺคสจฺจ ฺจ         
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  ตสฺส  ทกฺุขสจฺจ     
นิรุชฺฌตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ    
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
อรูเป    มคฺคสฺส    จ    ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา      
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เย  จ ฺเ  มคฺค         
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   
มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฌฺติ ฯ      
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        [๙๕๘]   ยสฺส  สมุทยสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:       
เย   ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตณฺหาย  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
สมุทยสจฺจ   นิรุชฺฌติ   โน   จ  เตส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  เย  มคฺค       
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ  เตส  สมุทยสจฺจ ฺจ  นิรุชฌฺติ         
มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ       
ตสฺส   สมุทยสจฺจ  นิรุชฌฺตีติ:  อคฺคมคฺคสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส       
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
เย    จ ฺเ    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ   
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต     วตฺตมาเน    นโิรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌติ  เย        
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๕๙] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นิรุชฺฌติ ฯเปฯ     
        [๙๖๐]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ       
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นิรชุฌฺิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการา    
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ     
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
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ยตฺถ    สมุทยสจฺจ   นิรชุฌฺิสฺสติ   ตสสฺ   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   นิรชฺุฌตีติ:     
จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ทุกขฺสจฺจ   นิรุชฌฺติ  จตุโวการา         
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ     
สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๖๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ       
เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อปายา   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ     
ทุกฺขสจฺจ    นิรุชฺฌติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ       
ป ฺจโวกาเร   มคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสติ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เย    จ ฺเ    มคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ ฺจ    นริุชฺฌติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส       
วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตตฺถ  ทุกขฺสจฺจ  นิรุชฌฺตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค    
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ         
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ      
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นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ทุกขฺสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ป ฺจโวกาเร         
มคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ         
ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เย    จ ฺเ    มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ    
เตส   จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฌฺติ ฯ    
        [๙๖๒]   ยสฺส   ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อาปายิกาน   เย   จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เตส    ตณฺหาย    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นิรุชฌฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  เย  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ        
เตส    ตณฺหาย    ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺติ   
มคฺคสจฺจ ฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    สมุทยสจฺจ    นิรชฺุฌตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ          
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เย   จ ฺเ   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส    
ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นิรุชฌฺติ        
เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   
มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๙๖๓]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  น นิรุชฌฺติ ตสฺส สมุทยสจฺจ น นิรชฺุฌิสฺสตีติ:      
สพฺเพส      อุปปชฺชนฺตาน      ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
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อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกขฺสจฺจ  น  นริุชฺฌติ   
โน   จ   เตส   สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  อคฺคมคฺคสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ          
อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค          
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   
ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ทุกฺขสจฺจ ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  สมุทยสจฺจ ฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส         
ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺตีติ:  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส       
ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ  ตสฺส    
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส    
ทุกฺขสจฺจ    น    นิรชฺุฌติ    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อรหนฺตาน    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติh      
ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ  ภงฺคกฺขเณ   
เตส สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกขฺสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๙๖๔]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ   น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา        
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ          
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
อรูเป    มคฺคสฺส    จ    ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ     
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   น  นิรชฺุฌิสฺสติ  อรหนฺตาน          
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เย    จ   ปถุชฺุชนา   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ    
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เตส  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ   
ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ  น  นิรชฺุฌติ  มคฺคสจฺจ ฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส         
ทุกฺขสจฺจ    น    นิรชฺุฌตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน    
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เย   จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส    
จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ        
โน  จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เย    จ   ปุถชุชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส จ ภงฺคกฺขเณ   
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๖๕]   ยสฺส   สมุทยสจฺจ   น   นริุชฺฌติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา        
อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ   
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต       
วตฺตมาเน     นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    สมุทยสจฺจ     
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  อคฺคมคฺคสฺส         
ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส   
ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต  วตฺตมาเน  นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน    เตส    สมุทยสจฺจ ฺจ    น    นิรุชฌฺติ    มคฺคสจฺจ ฺจ            
น    นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ    
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ตสฺส   สมุทยสจฺจ  น  นริุชฺฌตีติ:  เย  ปุถุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ       
เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ  โน  จ    
เตส   สมุทยสจฺจ   น   นิรชฺุฌติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน   
เย   จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ   
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต     วตฺตมาเน    นโิรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๙๖๖] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฌฺติ ฯเปฯ   
        [๙๖๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ สมุทยสจฺจ   
น      นิรชฺุฌสิฺสตีติ:     จตุโวการ     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ     
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
สมุทยสจฺจ    น   นิรชฺุฌิสสฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรหนฺตาน   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ     
ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนตฺาน    เตส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   
น   นิรุชฌฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   น  นิรุชฌฺตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส    
อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ อส ฺสตฺตาน        
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   โน  จ  เตส     
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ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ   น   นิรชุฌฺติ   อคฺคมคฺคสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อรหนฺตาน   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ     
ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ   
         [๙๖๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   ป ฺจโวกาเร   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
เย    จ ฺเ    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  ภงฺคกฺขเณ    
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เย  จ  ปถุชฺุชนา   
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ       
อรูเป    มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ   อปาย   อส ฺสตฺต   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   น   นิรชฺุฌติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อปายา  อส ฺสตฺตา     
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
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ทุกฺขสจฺจ   น   นิรุชฌฺติ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เย  จ          
ปุถุชชฺนา   มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชชฺนตฺาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   ภงฺคกฺขเณ  อปาย   
อส ฺสตฺต   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น  นิรชฺุฌิสฺสติ        
ทุกฺขสจฺจ ฺจ น นิรชฺุฌติ ฯ     
        [๙๖๙]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ    
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส         
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ          
เย    จ ฺเ    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ   
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นริุชฺฌติ         
โน   จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ          
อรหนฺตาน   เย   จ   ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตณฺหาย    
อุปฺปาทกฺขเณ    ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   
ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ         
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ          
น   นิรุชฌฺตีติ:   อาปายิกาน  เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น  นิรุชฌฺสิฺสติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌติ  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ    
อรหนฺตาน   เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส  ตณฺหาย    
อุปฺปาทกฺขเณ    ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   
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ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌติ ฯ    
                          ___________      
        [๙๗๐]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:     
อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    ยสสฺ   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ทุกขฺสจฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   โน   จ  เตส  สมุทยสจฺจ       
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺตฺิถ   สมุทยสจฺจ ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน สมุทยสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
        [๙๗๑]   ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌตฺิถ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:     
อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  เย  จ ปถุุชชฺนา มคฺค น ปฏลิภิสฺสนฺติ         
เตส   ทุกฺขสจฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ      
อคฺคมคฺคสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      ยสสฺ      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา     
อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนติฺ    เย    จ ฺเ   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส         
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน       
มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ       
        [๙๗๒]     ยสฺส    สมุทยสจฺจ    นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน  เย  จ  ปถุุชชฺนา         
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   สมุทยสจฺจ   นิรุชฌฺตฺิถ  โน  จ  เตส   
มคฺคสจฺจ    นิรุชฺฌิสฺสติ    อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส       
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส     
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วา ปน มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๙๗๓] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯเปฯ   
        [๙๗๔]   ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  สมทุยสจฺจ          
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสสฺ   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา       
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฌฺิตฺถ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน    เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺิตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส        
ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    นิรชุฌฺิตฺถาติ:    สทฺุธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส       
ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ     
อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ     
นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฌฺิตฺถ ฯ     
        [๙๗๕]   ยสฺส   ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ          
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน  เย  จ  ปถุุชชฺนา   
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  อาปายิกาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ        
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  อคฺคมคฺคสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ    
เย    จ ฺเ    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    ทกฺุขสจฺจ ฺจ    
นิรุชฺฌิตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ       
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    นิรุชฌฺิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส    
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อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ทุกฺขสจฺจ    นิรุชฺฌิตฺถ    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส       
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เย  จ ฺเ  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส        
ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ      
         [๙๗๖]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน  เย  จ  ปถุุชชฺนา         
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ  อาปายิกาน  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ       
โน   จ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  อคฺคมคฺคสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   เย   จ ฺเ    
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌิตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ      
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต        
วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นริุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
สมุทยสจฺจ    นิรุชฌฺิตฺถ    อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส        
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ สมทุยสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
        [๙๗๗]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฺฌตฺิถ ตสฺส สมทุยสจฺจ น นิรุชฺฌิสฺสตีติ:     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ       
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฺฌตฺิถาติ นิรุชฺฌตฺิถ ฯ   
        [๙๗๘]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  น นิรุชฌฺตฺิถ ตสฺส มคฺคสจฺจ น   
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นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    นตฺถ ิ     ฯ      ยสฺส     วา     มคฺคสจฺจ     น     นริุชฺฌิสฺสติ    
ตสฺส ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฺฌตฺิถาติ: นิรุชฌฺิตฺถ ฯ        
        [๙๗๙]   ยสฺส   สมุทยสจฺจ   น   นริุชฺฌิตฺถ   ตสฺส  มคฺคสจฺจ  น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสสฺติ       
ตสฺส สมุทยสจฺจ น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ        
        [๙๘๐] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฌฺิตฺถ ฯเปฯ   
        [๙๘๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ สมทุยสจฺจ          
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   นิรชุฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สมทุยสจฺจ        
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฺฌิตฺถาติ: นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๙๘๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกขฺสจฺจ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ          
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   นิรชุฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ        
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ทุกฺขสจฺจ น นิรุชฺฌิตฺถาติ: นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๙๘๓]   ยสฺส   ยตฺถ   สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน        
เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺิตฺถ       
มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มคฺคสจฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อคฺคมคฺคสฺส      
ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   เย   จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น  ปฏิลภิสฺสนฺติ    
อาปายิกาน  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
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สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺิตฺถ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌตฺิถ ฯ   
                       นิโรธวาร นิฏ ิต ฯ     
        [๙๘๔]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌตีติ:        
โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌติ  ตสฺส ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ:        
โน   ฯ   ยสสฺ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺตีติ:        
โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ทกฺุขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ:        
โน   ฯ   ยสสฺ   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺตีติ:   
โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺติ  ตสฺส สมุทยสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ:   
โน   ฯ   ยตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌตีติ:        
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ทุกขฺสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ   
นิรุชฺฌติ   ฯ   ยตฺถก  อุปฺปาทวาเรป  นโิรธวาเรป  อุปฺปาทนิโรธวาเรป   
สทิส   ฯ  นตฺถิ  นานากรณ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส          
ตตฺถ สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌตีติ: โน ฯ ยสฺสกมฺป ยสสฺยตฺถกมฺป สทิส ฯ   
        [๙๘๕]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ   น   
นิรุชฺฌตีติ:   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  โน  จ         
เตส  สมุทยสจฺจ น นิรุชฌฺติ สพฺเพส จวนฺตาน ปวตฺเต ตณฺหาวิปปฺยุตฺตจิตฺตสฺส     
ภงฺคกฺขเณ    อรูเป    มคฺคสฺส    จ    ผลสฺส    จ    อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส    ทกฺุขสจฺจ ฺจ    นุปปฺชฺชติ    สมทุยสจฺจ ฺจ    น   นิรชฺุฌติ   ฯ          
ยสฺส   วา   ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ทกุขฺสจฺจ  นุปฺปชฺชตีติ:    
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สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สมุทยสจฺจ         
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
ปวตฺเต    ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรูเป   มคฺคสฺส   จ    
ผลสฺส   จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สมุทยสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฺฌติ  ทุกขฺสจฺจ ฺจ          
นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๙๘๖]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌตีติ:        
มคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ   
น  นิรชฺุฌติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ       
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ทุกฺขสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชติ    มคฺคสจฺจ ฺจ    น    นิรุชฌฺติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน    
มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺตีติ: สพฺเพส อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺติ   
โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต    
มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ    
อุปฺปาทกฺขเณ เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌติ ทกฺุขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๙๘๗]  ยสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มคฺคสจฺจ  น นริุชฺฌตีติ:   
มคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    สมุทยสจฺจ    นุปฺปชฺชติ    โน    จ    
เตส    มคฺคสจฺจ   น   นิรชุฌฺติ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ       
มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    
เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   นปฺุปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส     
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วา  ปน  มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺตีติ:  ตณฺหาย   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ  น  นริุชฺฌติ  โน  จ  เตส  สมุทยสจฺจ   
นุปฺปชฺชติ    ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   มคฺควิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    มคฺคสจฺจ ฺจ    
น นิรุชฌฺติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
        [๙๘๘] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
        [๙๘๙]  ยสฺส  ยตฺถ ทกฺุขสจฺจ นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป         
สทิส ฯ ยสฺสยตฺถเกป นิโรธสมาปนฺนานนฺติ น กาตพฺพ ฯ    
                          ___________      
        [๙๙๐]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌิตฺถาติ:      
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   สมุทยสจฺจ   ฯเปฯ   อามนฺตา  ฯ     
อตีตา   ปุจฺฉา   ยถา   อุปฺปาทวาเร   วิภตฺตา  เอว  อุปฺปาทนิโรเธป    
อนุโลมมฺป ปจฺจนิยมฺป วิภชิตพฺพ ฯ     
                          ________________     
        [๙๙๑]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    
อคฺคมคฺคสมงฺคีน      อรหนฺตาน      ยสสฺ      จิตฺตสฺส     อนนฺตรา    
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ทกฺุขสจฺจ   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส      
สมุทยสจฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ    อิตเรส   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ    
สมุทยสจฺจ ฺจ    นิรุชฌฺิสสฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน    สมุทยสจฺจ   
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
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        [๙๙๒]    ยสฺส    ทุกขฺสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน  เย  จ  ปถุุชชฺนา   
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส       
มคฺคสจฺจ    นิรุชฺฌิสฺสติ    อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส       
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส     
วา ปน มคฺคสจฺจ ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๙๙๓]    ยสฺส    สมทุยสจฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   มคฺคสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   เย   ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  สมุทยสจฺจ     
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  เย  มคฺค ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส    สมุทยสจฺจ ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    มคฺคสจฺจ ฺจ    นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ       
ยสฺส   วา  ปน  มคฺคสจฺจ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     
อคฺคมคฺคสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      ยสสฺ      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา     
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส       
สมุทยสจฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  มคฺคสจฺจ ฺจ      
นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๙๙๔] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯเปฯ    
        [๙๙๕]    ยสฺส    ยตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ    
สมุทยสจฺจ     นิรชฺุฌิสฺสตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    ยสฺส        
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏลิภิสฺสนฺติ   อส ฺสตฺตาน   เตส    
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ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ    
ทุกฺขสจฺจ ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺสกมฺป    
ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ    
         [๙๙๖]   ยสฺส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ  น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ        
ตสฺส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   ยสฺส      
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   สมุทยสจฺจ   น    
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
เตส สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกขฺสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
         [๙๙๗]   ยสฺส   ทุกขฺสจฺจ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ   น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ        
ตสฺส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน       
เย  จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  มคฺคสจฺจ  น นิรุชฌฺิสฺสติ      
โน    จ    เตส   ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชชฺิสสฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส       
มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ      
         [๙๙๘]   ยสฺส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา        
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส       
มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  เตส    
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สมุทยสจฺจ ฺจ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส       
วา   ปน   มคฺคสจฺจ   น  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชฺชสิฺสตีติ:      
เย  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส มคฺคสจฺจ น นิรชฺุฌิสฺสติ โน จ      
เตส   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
         [๙๙๙] ยตฺถ ทุกฺขสจฺจ นุปฺปชฺชิสสฺติ ฯเปฯ   
         [๑๐๐๐]  ยสฺส ยตฺถ ทกฺุขสจฺจ นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป       
สทิส   ฯเปฯ   สมุทยสจฺจ   มคฺคสจฺจ   ฯ   นานากรณ:   อคฺคมคฺคสฺส    
ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ    
                          ___________      
         [๑๐๐๑]    ยสฺส    ทกฺุขสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สมุทยสจฺจ   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีตา   
ปุจฺฉา    อุปฺปาทวาเรป    อุปฺปาทนิโรธวาเรป    ยสฺสกมฺป   ยตฺถกมฺป   
ยสฺสยตฺถกมฺป อนุโลมมปฺ ปจฺจนิยมฺป สทิส ฯ อสมฺโมหนฺเตน วิภชิตพฺพ ฯ           
                          ___________      
         [๑๐๐๒]  ยสฺส  ทกฺุขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    
ยสฺส     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา     อคฺคมคฺค     ปฏลิภิสฺสนฺติ    ตสฺส    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   โน   จ  เตส       
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สมุทยสจฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ    อิตเรส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ทุกฺขสจฺจ ฺจ     อุปฺปชฺชติ     สมุทยสจฺจ ฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  นิรุชฺฌสิฺสติ  ตสฺส  ทุกฺขสจฺจ     
อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป          
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สมทุยสจฺจ  นิรชฺุฌิสฺสติ    
โน   จ   เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต    
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ  ทกุขฺสจฺจ ฺจ      
อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๐๓]    ยสฺส    ทุกฺขสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย  จ  ปุถชฺุชนา        
มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ       
เตส   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ       
อคฺคมคฺคสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      ยสสฺ      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา     
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ          
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
เตส     ทุกฺขสจฺจ ฺจ     อุปฺปชฺชติ    มคฺคสจฺจ ฺจ    นิรุชฌฺิสฺสติ    ฯ        
ยสฺส   วา   ปน   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ทกุขฺสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:      
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เย  จ ฺเ  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป มคฺคสฺส จ ผลสฺส จ    
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อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   โน  จ  เตส  ทกุขฺสจฺจ        
อุปฺปชฺชติ    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ          
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๐๔]    ยสฺส    สมุทยสจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   มคฺคสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   เย   ปุถชฺุชนา   มคฺค   น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ตณฺหาย       
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมทุยสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ        
เตส   สมุทยสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส        
วา    ปน    มคฺคสจฺจ   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ:        
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค    
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ   มคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส  ตณฺหาย  ภงฺคกฺขเณ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต  วตฺตมาเน         
นิโรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน     เตส    มคฺคสจฺจ    นิรชุฌฺิสฺสติ    
โน   จ   เตส   สมุทยสจฺจ   อุปฺปชชฺติ  เย  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เตส    
ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ  สมทุยสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๐๕] ยตฺถ ทุกขฺสจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
         [๑๐๐๖]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ สมทุยสจฺจ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 349 

นิรุชฺฌิสฺสตีติ:        อคฺคมคฺคสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ       อรหนฺตาน   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
ตสฺส      จิตฺตสฺส      อุปปฺาทกฺขเณ     อส ฺสตฺต     อุปปชฺชนตฺาน    
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต         
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สมุทยสจฺจ ฺจ       
นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สมุทยสจฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ    อุปฺปชฺชตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสสฺ  จ    
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ    ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺติ   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน         
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ        
ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
         [๑๐๐๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย  จ  ปุถชฺุชนา        
มคฺค    น    ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   อปาย   อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสสฺติ  อคฺคมคฺคสฺส        
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ    
ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ  มคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส     
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อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
ทุกฺขสจฺจ ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน        
ยตฺถ    มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ:     
อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ        
ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เย    จ ฺเ    มคฺค   ปฏิลภิสฺสนติฺ    
เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  มคฺคสฺส  จ    
ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ   อุปฺปชฺชติ   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส         
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ       
เย      จ ฺเ     มคฺค     ปฏลิภิสฺสนฺติ     เตส     อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ ฺจ  นิรุชฺฌิสฺสติ        
ทุกฺขสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ      
         [๑๐๐๘]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อาปายิกาน   เย   จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เตส     ตณฺหาย     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ     สมุทยสจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นิรุชฌฺิสสฺติ  เย  มคฺค         
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   จ   มคฺคสจฺจ ฺจ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ   
มคฺคสจฺจ   นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ:  อคฺคมคฺคสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ     
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ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เย   จ ฺเ   มคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   
เตส     ตณฺหาย     ภงฺคกฺขเณ     ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต    วตฺตมาเน    
เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   นริุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ    
อุปฺปชฺชติ    เย   มคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ นิรุชฺฌิสฺสติ สมทุยสจฺจ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ     
         [๑๐๐๙]   ยสฺส   ทุกขฺสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สมุทยสจฺจ   น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป        
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกขฺสจฺจ  นุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จ   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ทุกฺขสจฺจ ฺจ     นุปฺปชชฺติ     สมุทยสจฺจ ฺจ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส         
ทุกฺขสจฺจ     นุปฺปชฺชตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   
โน    จ    เตส    ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชชฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรเูป   มคฺคสฺส   จ    
ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สมุทยสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ    
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นุปฺปชฺชติ ฯ     
         [๑๐๑๐]    ยสฺส   ทกฺุขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ   น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   มคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค       
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เย    จ ฺเ   มคฺค    
ปฏิลภิสสฺนติฺ   เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรูเป   
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกขฺสจฺจ  นุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  มคฺคสฺส  จ    
ผลสฺส   จ   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ทุกฺขสจฺจ ฺจ  นุปฺปชฺชติ  มคฺคสจฺจ ฺจ          
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส   
ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชตีติ:   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย  จ   
ปุถุชชฺนา   มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชชฺนตฺาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส       
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มคฺคสจฺจ   น  นิรุชฌฺสิฺสติ  โน  จ  เตส   
ทุกฺขสจฺจ    นุปฺปชฺชติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส        
ภงฺคกฺขเณ   เย   จ  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  จวนฺตาน   
ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส จ อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ     
         [๑๐๑๑]   ยสฺส   สมทุยสจฺจ   นุปปฺชฺชติ   ตสฺส   มคฺคสจฺจ   น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
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อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ    
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต        
วตฺตมาเน   นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺติ   
โน   จ   เตส   มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
อรหนฺตาน    เย    จ    ปุถชฺุชนา   มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   
ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต  วตฺตมาเน  นิโรธสมาปนฺนาน    
อส ฺสตฺตาน     เตส     สมุทยสจฺจ ฺจ     นุปฺปชฺชติ     มคฺคสจฺจ ฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส   
สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชตีติ:   เย   ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส       
ตณฺหาย   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  โน  จ  เตส   
สมุทยสจฺจ    นุปฺปชชฺติ    อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   เย    
จ   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ    
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต   วตฺตมาเน   นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๑๒] ยตฺถ ทุกขฺสจฺจ นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
         [๑๐๑๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ สมุทยสจฺจ   
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  จตุโวการา  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   มคฺคสฺส  จ  ผลสสฺ  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ     
ทุกฺขสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ       
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส    
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จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ        
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน     
เตส   ตตฺถ   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   นุปฺปชชฺติ  สมุทยสจฺจ ฺจ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ       
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สมทุยสจฺจ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ         
นุปฺปชฺชตีติ:     อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส   
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
สมุทยสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ       
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ        
อรูเป   มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน     
เตส ตตฺถ สมุทยสจฺจ ฺจ น นิรุชฌฺิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๑๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   มคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา          
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เย  จ ฺเ  มคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรูเป   
มคฺคสฺส   จ  ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ          
โน   จ  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ          
อรหนฺตาน  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  มคฺคสฺส  จ   
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ผลสฺส    จ   อุปฺปาทกฺขเณ   อปายา   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส    
ตตฺถ   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   นุปปฺชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส       
วา   ปน   ยตฺถ   มคฺคสจฺจ   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ    
นุปฺปชฺชตีติ:   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ  ปุถชุชฺนา    
มคฺค    น    ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   อปาย   อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มคฺคสจฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ทกฺุขสจฺจ  นุปฺปชฺชติ  อคฺคมคฺคสฺส       
ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค    
น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป   
มคฺคสฺส   จ   ผลสฺส  จ  อุปฺปาทกฺขเณ  อปายา  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน   
เตส ตตฺถ มคฺคสจฺจ ฺจ น นิรุชฺฌิสฺสติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ นุปฺปชชฺติ ฯ     
         [๑๐๑๕]  ยสฺส  ยตฺถ  สมุทยสจฺจ  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ มคฺคสจฺจ    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา        
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เย   จ ฺเ          
มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ   ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต        
วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ   สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  อคฺคมคฺคสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  เย  จ          
ปุถุชชฺนา    มคฺค    น    ปฏิลภิสฺสนติฺ    เตส   ตณฺหาย   ภงฺคกฺขเณ    
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต  วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ ฺจ    
นุปฺปชฺชติ   มคฺคสจฺจ ฺจ   น   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ    
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มคฺคสจฺจ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมุทยสจฺจ นุปฺปชฺชตีติ: อาปายิกาน     
เย   จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ตณฺหาย  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ตตฺถ    มคฺคสจฺจ   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
สมุทยสจฺจ   นุปฺปชฺชติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน  เย  จ    
ปุถุชชฺนา  มคฺค น ปฏิลภิสฺสนฺติ เตส ตณฺหาย ภงฺคกฺขเณ ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺเต     
วตฺตมาเน       อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ      มคฺคสจฺจ ฺจ    
น นิรุชฌฺิสฺสติ สมุทยสจฺจ ฺจ นุปฺปชฺชติ ฯ    
                          ________________     
         [๑๐๑๖]  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส สมุทยสจฺจ นิรุชฺฌิสฺสตีติ:     
ยถา   นิโรธวาเร   อตีเตนานาคตา   ปุจฺฉา   อนุโลมมฺป   ปจฺจนิยมฺป     
วิภตฺต เอว อุปฺปาทนิโรธวาเรป อสมฺโมหนฺเต น วิภชิตพฺพ ฯ     
                     อุปฺปาทนิโรธวาร นิฏ ิต ฯ    
                         ปวตฺติวาโร ฯ      
                          ___________      
                          ปริ ฺาวาโร      
         [๑๐๑๗]   โย   ทุกขฺสจฺจ  ปริชานาติ  โส  สมุทยสจฺจ  ปชหตีติ:     
อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  สมุทยสจฺจ ปชหติ โส ทกฺุขสจฺจ ปริชานาตีติ:    
อามนฺตา    ฯ    โย   ทุกฺขสจฺจ   น   ปรชิานาติ   โส   สมุทยสจฺจ   
นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   สมุทยสจฺจ   นปฺปชหติ    
โส ทุกฺขสจฺจ น ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ     
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         [๑๐๑๘]  โย  ทุกฺขสจฺจ  ปริชานิตฺถ  โส  สมุทยสจฺจ  ปชหิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   สมุทยสจฺจ   ปชหิตฺถ  โส  ทกฺุขสจฺจ   
ปริชานิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   ทกฺุขสจฺจ   น   ปริชานิตฺถ  โส    
สมุทยสจฺจ   นปฺปชหิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  สมุทยสจฺจ     
นปฺปชหิตฺถ โส ทุกฺขสจฺจ น ปรชิานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๐๑๙]    โย    ทุกขฺสจฺจ    ปรชิานิสฺสติ    โส   สมุทยสจฺจ     
ปชหิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  ปชหิสฺสติ  โส     
ทุกฺขสจฺจ   ปริชานิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  ทุกฺขสจฺจ  น  ปริชานิสฺสติ        
โส  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  สมทุยสจฺจ    
นปฺปชหิสฺสติ โส ทุกฺขสจฺจ น ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๐๒๐]  โย  ทุกฺขสจฺจ  ปริชานาติ  โส  สมุทยสจฺจ  ปชหิตฺถาติ:    
โน  ฯ  โย  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  ปชหตฺิถ  โส  ทุกขฺสจฺจ ปริชานาตีติ:    
โน   ฯ  โย  ทุกฺขสจฺจ  น  ปริชานาติ  โส  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิตฺถาติ:   
อรหา     ทุกขฺสจฺจ     น     ปรชิานาติ    โน    จ    สมุทยสจฺจ    
นปฺปชหิตฺถ     อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อรหนฺต ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา     
ปุคฺคลา   ทุกขฺสจฺจ ฺจ   น   ปริชานนฺติ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นปฺปชหิตฺถ  ฯ   
โน   วา  ปน  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิตฺถ  โส  ทกฺุขสจฺจ  น  ปริชานาตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิตฺถ  โน  จ  ทกฺุขสจฺจ  น  ปริชานาติ          
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อรหนฺต ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา    ปุคฺคลา   
สมุทยสจฺจ ฺจ นปฺปชหิตฺถ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
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         [๑๐๒๑]  โย  ทกฺุขสจฺจ  ปริชานาติ  โส  สมุทยสจฺจ  ปชหิสฺสตีติ:   
โน    ฯ   โย   วา   ปน   สมุทยสจฺจ   ปชหิสฺสติ   โส   ทุกฺขสจฺจ   
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ  โย  ทุกฺขสจฺจ  น  ปริชานาติ  โส  สมุทยสจฺจ    
นปฺปชหิสฺสตีติ:   เย   มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  ทุกฺขสจฺจ  น  ปรชิานนฺติ       
โน   จ   สมทุยสจฺจ   นปปฺชหิสฺสนฺติ   อรหา  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค   
น    ปฏิลภิสสฺนฺติ   เต   ทกฺุขสจฺจ ฺจ   น   ปริชานนติฺ   สมุทยสจฺจ ฺจ   
นปฺปชหิสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิสฺสติ  โส  ทุกฺขสจฺจ          
น     ปริชานาตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคี     สมุทยสจฺจ     นปฺปชหิสฺสติ    
โน   จ   ทุกฺขสจฺจ   น   ปรชิานาติ  อรหา  เย  จ  ปุถชุชฺนา  มคฺค     
น    ปฏิลภิสสฺนฺติ    เต    สมุทยสจฺจ ฺจ   นปฺปชหิสฺสนฺติ   ทุกขฺสจฺจ ฺจ         
น ปริชานนติฺ ฯ    
         [๑๐๒๒]  โย  ทุกขฺสจฺจ  ปริชานิตฺถ  โส  สมุทยสจฺจ  ปชหิสฺสตีติ:    
โน  ฯ  โย  วา  ปน  สมุทยสจฺจ  ปชหสิฺสติ โส ทุกขฺสจฺจ ปริชานิตฺถาติ:    
โน   ฯ  โย  ทุกฺขสจฺจ  น  ปริชานิตฺถ  โส  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิสฺสตีติ:   
เย  มคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  ทุกฺขสจฺจ  น  ปริชานิตฺถ  โน จ สมทุยสจฺจ   
นปฺปชหิสฺสนฺติ   อคฺคมคฺคสมงฺคี  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ       
เต   ทุกฺขสจฺจ ฺจ   น   ปริชานิตฺถ   สมุทยสจฺจ ฺจ   นปฺปชหิสฺสนฺติ   ฯ   
โย     วา     ปน    สมุทยสจฺจ    นปฺปชหิสฺสติ    โส    ทุกฺขสจฺจ     
น   ปริชานิตฺถาติ:   อรหา  สมุทยสจฺจ  นปฺปชหิสฺสติ  โน  จ  ทุกขฺสจฺจ   
น  ปรชิานิตฺถ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  เย  จ  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏิลภิสฺสนฺติ       
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เต สมุทยสจฺจ ฺจ นปฺปชหิสฺสนฺติ ทุกฺขสจฺจ ฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ     
                       ปริ ฺาวาร นิฏ ิต ฯ   
                        สจฺจยมก นิฏ ิต ฯ     
                          ___________      
                          สงฺขารยมก    
                          ปณฺณตฺติวาโร     
         [๑๐๒๓]  ตโย  สงฺขารา กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร ฯ    
อสฺสาสปสฺสาสา   กายสงฺขาโร   วิตกฺกวิจารา   วจีสงฺขาโร  ส ฺา  จ    
เวทนา  จ  จิตฺตสงฺขาโร  เปตฺวา วิตกฺกวิจาเร สพฺเพป จิตฺตสมฺปยุตฺตกา    
ธมฺมา จิตฺตสงฺขาโร ฯ   
                          อุทฺเทสวาโร                                               
         [๑๐๒๔] กาโย กายสงฺขาโร กายสงฺขาโร กาโย ฯ วจี วจีสงฺขาโร      
วจีสงฺขาโร วจี ฯ จิตฺต จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร จิตฺต ฯ     
         [๑๐๒๕]  น  กาโย  น  กายสงฺขาโร น กายสงฺขาโร น กาโย ฯ      
น  วจี  น  วจีสงฺขาโร  น วจีสงฺขาโร น วจี ฯ น จิตฺต น จิตฺตสงฺขาโร    
น จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺต ฯ      
                          ___________      
         [๑๐๒๖]  กาโย  กายสงฺขาโร  สงฺขารา  วจีสงฺขาโร  ฯ  กาโย    
กายสงฺขาโร   สงฺขารา   จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  วจี  วจีสงฺขาโร  สงฺขารา     
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กายสงฺขาโร   ฯ   วจี  วจีสงฺขาโร  สงฺขารา  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  จิตฺต     
จิตฺตสงฺขาโร  สงฺขารา  กายสงฺขาโร  ฯ  จิตฺต  จิตฺตสงฺขาโร  สงฺขารา    
วจีสงฺขาโร ฯ    
         [๑๐๒๗]  น  กาโย  น กายสงฺขาโร น สงฺขารา น วจีสงฺขาโร ฯ    
น  กาโย  น  กายสงฺขาโร  น  สงฺขารา  น  จิตฺตสงฺขาโร ฯ น วจี น     
วจีสงฺขาโร  นสงฺขารา น กายสงฺขาโร ฯ น วจี น วจีสงฺขาโร นสงฺขารา     
น  จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺต น จิตฺตสงฺขาโร น สงฺขารา น กายสงฺขาโร ฯ     
น จิตฺต น จิตฺตสงฺขาโร น สงฺขารา น วจีสงฺขาโร ฯ       
                          ___________      
         [๑๐๒๘]  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  กายสงฺขาโร ฯ     
กายสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร  กายสงฺขาโร  ฯ  วจีสงฺขาโร   
จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโร ฯ    
         [๑๐๒๙]   น  กายสงฺขาโร  น  วจีสงฺขาโร  น  วจีสงฺขาโร  น      
กายสงฺขาโร  ฯ  น  กายสงฺขาโร  น  จิตฺตสงฺขาโร  น จิตฺตสงฺขาโร น     
กายสงฺขาโร  ฯ  น  วจีสงฺขาโร  น  จิตฺตสงฺขาโร  น  จิตฺตสงฺขาโร น    
วจีสงฺขาโร ฯ    
                         อุทฺเทสวาโร ฯ     
                           ___________      
                          นิทฺเทสวาโร      
         [๑๐๓๐]  กาโย  กายสงฺขาโรติ:  โน  ฯ  กายสงฺขาโร กาโยติ:    
โน  ฯ  วจี  วจีสงฺขาโรติ:  โน  ฯ  วจีสงฺขาโร  วจีติ:  โน  ฯ จิตฺต      
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จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตนฺติ: โน ฯ      
         [๑๐๓๑]  น  กาโย  น  กายสงฺขาโรติ:  กายสงฺขาโร  น กาโย     
กายสงฺขาโร  กาย ฺจ กายสงฺขาร ฺจ เปตฺวา อวเสสา ๑ น เจว กาโย      
น  จ  กายสงฺขาโร ฯ น กายสงฺขาโร น กาโยติ: กาโย น กายสงฺขาโร    
กาโย   กาย ฺจ   กายสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  กาโย    
น  จ  กายสงฺขาโร  ฯ  น  วจี  น  วจีสงฺขาโรติ:  วจีสงฺขาโร น วจี     
วจีสงฺขาโร   วจิ ฺจ   วจีสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  วจี    
น  จ  วจีสงฺขาโร  ฯ  น  วจีสงฺขาโร  น วจีติ: วจี น วจีสงฺขาโร วจี   
วจิ ฺจ  วจีสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ    
น   จิตฺต   น   จิตฺตสงฺขาโรติ:  จิตฺตสงฺขาโร  น  จิตฺต  จิตฺตสงฺขาโร          
จิตฺต ฺจ    จิตฺตสงฺขาร ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา   น   เจว   จิตฺต     
น  จ  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ น จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตนฺติ: จิตฺต น จิตฺตสงฺขาโร    
จิตฺต   จิตฺต ฺจ   จิตฺตสงฺขาร ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา  น  เจว  จิตฺต    
น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ   
                           ___________      
         [๑๐๓๒]  กาโย  กายสงฺขาโรติ:  โน  ฯ สงฺขารา วจีสงฺขาโรติ:     
วจีสงฺขาโร  สงฺขาโร  เจว  วจีสงฺขาโร  จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา    
#๑ อวเสสนฺติ: น เกวล เสสสงฺขารทฺวยเมว กายสงฺขารวินิมุตฺต ปน     
#เสส สพฺพมฺป สงฺขตาสงฺขตปณฺณตฺติเภท ธมฺมชาต เนว กาโย น กายสงฺขาโรติ          
#อฏกถา ฯ    
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น  วจีสงฺขาโร  ฯ กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ:    
จิตฺตสงฺขาโร  สงฺขาโร  เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา    
น  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  วจี  วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ:   
กายสงฺขาโร  สงฺขาโร  เจว กายสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา      
น  กายสงฺขาโร  ฯ  วจี  วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ:   
จิตฺตสงฺขาโร  สงฺขาโร  เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา    
น  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ จิตฺต จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ:   
กายสงฺขาโร     สงฺขาโร    เจว    กายสงฺขาโร    จ    อวเสสา     
สงฺขารา  สงฺขารา  น  กายสงฺขาโร  ฯ  จิตฺต  จิตฺตสงฺขาโรติ:  โน ฯ   
สงฺขารา   วจีสงฺขาโรติ:  วจีสงฺขาโร  สงฺขาโร  เจว  วจีสงฺขาโร  จ    
อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น วจีสงฺขาโร ฯ     
         [๑๐๓๓]  น  กาโย  น  กายสงฺขาโรติ:  กายสงฺขาโร  น กาโย     
กายสงฺขาโร   กาย ฺจ   กายสงฺขาร ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว      
กาโย  น  จ  กายสงฺขาโร  ฯ น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ     
น   กาโย  น  กายสงฺขาโรติ:  กายสงฺขาโร  น  กาโย  กายสงฺขาโร    
กาย ฺจ   กายสงฺขาร ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  กาโย  น  จ    
กายสงฺขาโร  ฯ  น  สงฺขารา  น  จิตฺตสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น     
วจีสงฺขาโรติ:   วจีสงฺขาโร  น  วจี  วจีสงฺขาโร  วจิ ฺจ  วจีสงฺขาร ฺจ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  วจี  น  จ  วจีสงฺขาโร  ฯ  น สงฺขารา      
น  กายสงฺขาโรติ:  อามนฺตา  ฯ  น  วจี  น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร    
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น    วจี   วจีสงฺขาโร   วจิ ฺจ   วจีสงฺขาร ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา    
น  เจว  วจี  น  จ  วจีสงฺขาโร  ฯ  น  สงฺขารา  น จิตฺตสงฺขาโรติ:     
อามนฺตา   ฯ   น   จิตฺต  น  จิตฺตสงฺขาโรติ:  จิตฺตสงฺขาโร  น  จิตฺต    
จิตฺตสงฺขาโร  จิตฺต ฺจ  จิตฺตสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว จิตฺต    
น  จ  จิตฺตสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น จิตฺต   
น   จิตฺตสงฺขาโรติ:   จิตฺตสงฺขาโร   น   จิตฺต  จิตฺตสงฺขาโร  จิตฺต ฺจ          
จิตฺตสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จิตฺต น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ     
น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ     
                          ___________      
         [๑๐๓๔]   กายสงฺขาโร   วจีสงฺขาโรติ:   โน   ฯ  วจีสงฺขาโร     
กายสงฺขาโรติ:   โน   ฯ   กายสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโรติ:   โน   ฯ    
จิตฺตสงฺขาโร   กายสงฺขาโรติ:   โน   ฯ  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโรติ:     
โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ    
         [๑๐๓๕]   น   กายสงฺขาโร  น  วจีสงฺขาโรติ:  วจีสงฺขาโร  น     
กายสงฺขาโร    วจีสงฺขาโร   กายสงฺขาร ฺจ   วจีสงฺขาร ฺจ   เปตฺวา    
อวเสสา  น  เจว  กายสงฺขาโร  น  จ  วจีสงฺขาโร  ฯ น วจีสงฺขาโร      
น  กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโร กายสงฺขาโร วจีสงฺขาร ฺจ!   
กายสงฺขาร ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   น   เจว   วจีสงฺขาโร  น  จ      
กายสงฺขาโร   ฯ   น  กายสงฺขาโร  น  จิตฺตสงฺขาโรติ:  จิตฺตสงฺขาโร    
น  กายสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร  กายสงฺขาร ฺจ  จิตฺตสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา    
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อวเสสา  น  เจว  กายสงฺขาโร  น  จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร    
น   กายสงฺขาโรติ:   กายสงฺขาโร   น   จิตฺตสงฺขาโร   กายสงฺขาโร    
จิตฺตสงฺขาร ฺจ  กายสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว จิตฺตสงฺขาโร   
น  จ  กายสงฺขาโร  ฯ  น  วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร   
น   วจีสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโร  วจีสงฺขาร ฺจ  จิตฺตสงฺขาร ฺจ  เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  วจีสงฺขาโร  น  จ  จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร     
น  วจีสงฺขาโรติ:  วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาร ฺจ    
วจีสงฺขาร ฺจ     เปตฺวา    อวเสสา    น    เจว    จิตฺตสงฺขาโร    
น จ วจีสงฺขาโร ฯ     
                          ปณฺณตฺติวาโร     
                          ___________      
                          ปวตฺติวาโร    
         [๑๐๓๖]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชตีติ:    วินา   วิตกกฺวิจาเรหิ   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ          
เตส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ   
ปมชฺฌาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน  อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกฺขเณ     
เตส   กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชติ   วจีสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชติ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตีติ:    
วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ  วิตกฺกวิจาราน  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ปมชฌฺาน     
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สมาปนฺนาน    กามาวจราน    อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
         [๑๐๓๗]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ    
ตสฺส   กายสงฺขาโร   อุปปฺชฺชตีติ:   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ    
อุปฺปชฺชติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๓๘]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ    
ตสฺส    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชตีติ:    วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชติ    วิตกฺกวิจาราน    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   
อุปฺปชฺชติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๓๙]   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชตีติ:   ทุติยชฌฺาเน   ตติยชฺฌาเน   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ          
โน    จ   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺติ   ปมชฌฺาเน   กามาวจเร     
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชติ   วจีสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชติ  ฯ    
ยตฺถ  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตีติ:    
รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ    
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กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  ปมชฺฌาเน  กามาวจเร  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ    
อุปฺปชฺชติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๔๐]   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโรt     
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺติ    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตีติ:  จตุตฺถชฺฌาเน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร    
ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ     ปมชฺฌาเน    ทุติยชฌฺาเน    ตติยชฺฌาเน    กามาวจเร   
ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๔๑]   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺติ    
ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺตีติ:  ทุติยชฌฺาเน  ตติยชฺฌาเน  จตุตฺถชฺฌาเน          
ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตตฺถ   วจีสงฺขาโร     
อุปปฺชฺชติ   ปมชฺฌาเน   กามาวจเร   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๔๒]   ยสฺส  ยตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ  ยสสฺกมฺป   
ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ    
         [๑๐๔๓]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชตีติ:    วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   วิตกฺกวิจาราน   อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ   
สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  วินา อสฺสาสปสฺสาเสหิ อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสฺส   
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อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ   วจีสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสสฺ    
วา   ปน   วจีสงฺขาโร   นปฺุปชฺชติ   ตสฺส   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชตีติ:   
วินา  วิตกฺกวิจาเรหิ  อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ  อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน      อส ฺสตฺตาน      เตส     วจีสงฺขาโร     จ    
นุปฺปชฺชติ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ    
         [๑๐๔๔]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชตีติ:   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส          
กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  กายสงฺขาโร   
จ   นุปฺปชฺชติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   นุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
จิตฺตสงฺขาโร นุปฺปชชฺติ ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๐๔๕]  ยสฺส วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ตสฺส จิตฺตสงฺขาโร นุปฺปชชฺตีติ:          
วินา    วิตกฺกวิจาเรหิ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส         
ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   วจีสงฺขาโร   จ     
นุปฺปชฺชติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชติ ตสฺส วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
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         [๑๐๔๖]   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ   
โน   จ   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺติ   จตุตฺถชฺฌาเน   อส ฺสตฺเต    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ   วจีสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ  ฯ    
ยตฺถ  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชตีติ:    
ทุติยชฺฌาเน   ตติยชฺฌาเน   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ   
กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ  จตุตฺถชฺฌาเน  อส ฺสตฺเต  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร จ   
นุปฺปชฺชติ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ    
         [๑๐๔๗]   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชตีติ:   จตุตฺถชฺฌาเน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ    โน    จ   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺติ   อส ฺสตฺเต    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ  นุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยตฺถ  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา ฯ    
         [๑๐๔๘]   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร     
นุปฺปชฺชตีติ:   ทุติยชฌฺาเน  ตติยชฺฌาเน  จตุตฺถชฺฌาเน  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ  อส ฺสตฺเต  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺติ  ฯ  ยตฺถ วา ปน    
จิตฺตสงฺขาโร นุปฺปชชฺติ ตตฺถ วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๐๔๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ     
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วจีสงฺขาโร    นุปฺปชชฺตีติ:    วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   วิตกฺกวิจาราน   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส๔    
ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา   
อสฺสาสปสฺสาเสหิ    อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ    นุปฺปชฺชติ    วจีสงฺขาโร    จ    
นุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  ฯเปฯ ยสสฺกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป    
สทิส     วิตฺถาเรตพฺพ     ฯ     ยสฺสยตฺถเก     นิโรธสมาปนฺนานนฺติ    
น ลพฺภติ ฯ      
                          ___________      
         [๑๐๕๐]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  วจีสงฺขาโร  ฯเปฯ   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  ฯเปฯ     
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  ฯเปฯ     
อามนฺตา ฯ    
         [๑๐๕๑]   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯเปฯ   ยตฺถกมฺป   
สพฺพตฺถ เอกสทิส ฯ   
         [๑๐๕๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน   สมาปนฺนาน    
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เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิตฺถ    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน    กามาวจราน   เตส   ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺตฺิถ   วจีสงฺขาโร   จ  อุปปฺชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถ  ปมชฌฺาน   
สมาปนฺนาน   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  จ  อุปฺปชชฺิตฺถ    
กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯS      
         [๑๐๕๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   
จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถ          
ปมชฺฌาน   ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิตฺถ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
         [๑๐๕๔]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:        
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน    สุทฺธาวาสาน    
ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน จ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 371 

เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชชฺิตฺถ    ปมชฺฌาน   สมาปนฺนาน   
กามาวจราน  อิตเรส  รูปาวจราน  อรูปาวจราน เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร    
จ อุปฺปชฺชิตฺถ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
         [๑๐๕๕]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  วจีสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺตฺิถ    
ตสฺส   กายสงฺขาโร   นุปปฺชฺชิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส  กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   นปฺุปชฺชิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส        
วา   ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นปฺุปชฺชิตฺถ  ตสฺส  กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิตฺถาติ:          
นตฺถิ    ฯ    ยสฺส    วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ         
ตสฺส วจีสงฺขาโร นุปฺปชชฺตฺิถาติ: นตฺถิ ฯ     
         [๑๐๕๖] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ    
         [๑๐๕๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส  ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ   
จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน    
อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺิตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ   
นุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ    
ตสฺส    ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   ทุติยชฌฺาน   ตติยชฌฺาน          
สมาปนฺนาน   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
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กายสงฺขาโร    นุปฺปชชฺิตฺถ    จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   สุทธฺาวาสาน   
ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ    
นุปฺปชฺชิตฺถ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ     
         [๑๐๕๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   รูปาวจราน         
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชิตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
จ    นุปฺปชชฺตฺิถ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน    ยตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร นปฺุปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯv     
         [๑๐๕๙]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร    นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   จตุตฺถชฺฌาน      
สมาปนฺนาน   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ   
สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ    
นุปฺปชฺชิตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถาติ:        
อามนฺตา ฯ    
                          ___________      
         [๑๐๖๐]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร     
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ         
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
กามาวจราน    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺิสสฺติ    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    
ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ       
เตส   จวนฺตาน   เตส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   
กายสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   วจีสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชสิฺสติ         
กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ     
         [๑๐๖๑]   ยสฺส   กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ        
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
กามาวจราน    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺิสสฺติ    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    
ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ       
เตส   จวนฺตาน   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส    
กายสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺิสฺสติ        
กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ     
         [๑๐๖๒]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ        
ตสฺส    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
อวิตกฺกอวิจาร  ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชชฺิสสฺติ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน    จ   เตส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   จิตฺตสงฺขาโร    
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จ อุปฺปชฺชิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺิสฺสติ ฯ   
         [๑๐๖๓] ยตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯเปฯ        
         [๑๐๖๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ทุติยชฌฺาน    ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน        
เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ปมชฺฌาน     สมาปนฺนาน     กามาวจราน     เตส    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  วจีสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      ยสฺส      จิตฺตสฺส     อนนฺตรา     กามาวจราน   
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ         
วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน    อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺสิฺสติ ฯ      
         [๑๐๖๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:       
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ         
จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชิสฺสติ        
ปมชฺฌาน      ทุติยชฺฌาน     ตติยชฺฌาน     สมาปนฺนาน     อิตเรส    
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กามาวจราน   เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  กายสงฺขาโร   
จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
         [๑๐๖๖]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:      
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน    เตส   ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร อุปฺปชฺชิสฺสติ       
ปมชฺฌาน     สมาปนฺนาน     กามาวจราน    อิตเรส    รูปาวจราน    
อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  วจีสงฺขาโร จ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
         [๑๐๖๗]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต        
อุปฺปชฺชิสฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร    
อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส         
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺสิฺสติ    
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร  ปจฺฉิมจิตฺต     
อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส   กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   วจีสงฺขาโร  จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส    
กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
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         [๑๐๖๘]   ยสฺส   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต        
อุปฺปชฺชิสฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร    
อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส         
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ         
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชสิฺสติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ        
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๐๖๙]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร  ปจฺฉิมจิตฺต     
อุปฺปชฺชิสฺสติ  เตส  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส จิตฺตสงฺขาโร       
นุปฺปชชฺิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   วจีสงฺขาโร   จ   นุปปฺชฺชิสฺสติ    
จิตฺตสงฺขาโร   จ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๐๗๐] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯเปฯ        
         [๑๐๗๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  กามาวจราน   
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ         
กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสติ         
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     ยสสฺ     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา    อวิตกฺกอวิจาร     
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ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จตุตฺถชฌฺาน    สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ    นุปฺปชฺชิสฺสติ   วจีสงฺขาโร   จ     
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสติ    
ตสฺส    ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   
สมาปนฺนาน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตสง    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปปฺชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสฺส   จิตฺตสฺส       
อนนฺตรา    อวิตกฺกอวิจาร    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ    จตุตฺถชฺฌาน      
สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
กายสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ     
         [๑๐๗๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  กามาวจราน          
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จตุตฺถชฌฺาน    สมาปนฺนาน    รปูาวจราน       
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสสฺติ  โน  จ  เตส    
ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    นปฺุปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ   นุปฺปชชฺิสฺสติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ         
ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร นปฺุปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ       
         [๑๐๗๓]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร       
ปจฺฉิมจิตฺต     อุปฺปชชฺิสฺสติ     ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน    จตุตฺถชฺฌาน    
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สมาปนฺนาน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส   
ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    นปฺุปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    จ    นุปฺปชชฺิสฺสติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ       
                          ___________      
         [๑๐๗๔]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อาสนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร   จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชต ฯ     
         [๑๐๗๕]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ          
ตสฺส   กายสงฺขาโร   อุปปฺชฺชตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  วินา   
อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    จิตฺตสงฺขาโร    อุปปฺชฺชิตฺถ    โน   จ   เตส   กายสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชติ   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ    
อุปฺปชฺชิตฺถ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
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         [๑๐๗๖]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ          
ตสฺส    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
วินา    วิตกฺกวิจาเรหิ    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน    
อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ    วิตกฺกวิจาราน    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๗๗] ยตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
         [๑๐๗๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน   สมาปนฺนาน         
อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน   
กามาวจราน  อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร   
จ   อุปฺปชชฺติ   วจีสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน    
ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตีติ:          
ปมชฺฌาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   
เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
กายสงฺขาโร    อุปฺปชฺชติ    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน    กามาวจราน   
อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ  อุปปฺชฺชิตฺถ    
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กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
         [๑๐๗๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตีติ: สพฺเพส        
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
จ อุปฺปชฺชิตฺถ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺติ ฯ     
         [๑๐๘๐]  ยสฺส  ยตฺถ วจีสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิตฺถ     ตสฺส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชชฺตีติ:    สพฺเพส          
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ          
เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชติ   วิตกฺกวิจาราน   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ          
อุปฺปชฺชิตฺถ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๘๑]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ       
ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺตีติ: นตฺถิ ฯ     
         [๑๐๘๒]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ    
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ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺตีติ: นตฺถิ ฯ     
         [๑๐๘๓]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ      
ตสฺส วจีสงฺขาโร นุปฺปชชฺตีติ: นตฺถิ ฯ     
         [๑๐๘๔] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
         [๑๐๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร    นุปฺปชชฺิตฺถาติ:   ปมชฌฺาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน   
อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตสเยว    วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    รูปาวจราน    อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิตฺถ    
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ    
เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปนฺนาน   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน   
เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺติ  วจีสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชตีติ:    ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ     วจีสงฺขาโร    นุปปฺชฺชิตฺถ    โน    
จ    เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน    
สมาปนฺนาน  อสฺสาสปสฺสาสาน  ภงฺคกฺขเณ เตสเยว วินา อสฺสาสปสฺสาเสหิ    
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน    สุทฺธาวาสาน    
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ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
จ นุปฺปชฺชิตฺถ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ     
         [๑๐๘๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร    นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา         
อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ เตส ตตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺติ          
โน    จ    เตส    ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  นปฺุปชฺชติ    
จิตฺตสงฺขาโร   จ   นุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร นปฺุปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๐๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร    นุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา         
วิตกฺกวิจาเรหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ        
โน    จ    เตส    ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    นุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  จ  นุปปฺชฺชติ   
จิตฺตสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
                          ________________     
         [๑๐๘๘]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ         
ตสฺส   กายสงฺขาโร   อุปปฺชฺชตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  วินา    
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อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส   กายสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร   จ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
         [๑๐๘๙]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสติ        
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     จิตฺตสงฺขาโร     อุปฺปชฺชิสสฺติ    โน    จ   
เตส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ      
         [๑๐๙๐]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส       
วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตเรส        
วิตกฺกวิจาราน  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ จิตฺตสงฺขาโร   
จ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิสสฺติ    
ตสฺส    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
วินา    วิตกฺกวิจาเรหิ    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน    
อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ เตส วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชติ     วิตกฺกวิจาราน     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    จิตฺตสงฺขาโร    
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จ อุปฺปชฺชิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺติ ฯ   
         [๑๐๙๑] ยตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ    
         [๑๐๙๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ทุติยชฌฺาน    ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน        
อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน    
กามาวจราน     อสฺสาสปสฺสาสาน     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺติ   วจีสงฺขาโร   จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชสิสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชตีติ:   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน  อสฺสาสปสฺสาสาน   
ภงฺคกฺขเณ      เตสเยว      วินา     อสฺสาสปสฺสาเสหิ     จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  ปมชฺฌาน   
สมาปนฺนาน    กามาวจราน    อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ     
         [๑๐๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปปฺชฺชตีติ:         
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส    
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ตตฺถ    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปฺปาทกฺขเณุ   
เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ   
         [๑๐๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ                
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ     
เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตเรส     วิตกฺกวิจาราน     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส          
ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชติ   จิตฺตสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ          
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ         
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชสิฺสติ         
โน    จ    เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   วิตกฺกวิจาราน    
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  วจีสงฺขาโร จ          
อุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๐๙๕]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ        
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน เตส กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา      อวิตกฺกอวิจาร      ปจฺฉิมจิตฺต    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส   กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชชฺติ   วจีสงฺขาโร   จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส      
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กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๐๙๖]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ        
จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสสฺติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๐๙๗]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ       
จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสสฺติ          
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
เตส  วจีสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ฯ ยสฺส   
วา   ปน   จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชตีติ:   
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร นุปฺปชชฺิสสฺติ     
โน    จ   เตส   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺติ   สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส    จิตฺตสงฺขาโร          
จ นุปฺปชฺชิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ   
         [๑๐๙๘] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
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         [๑๐๙๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร    นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปมชฌฺาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน    
อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตสเยว    วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    รูปาวจราน    อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร  ปจฺฉิมจิตฺต     
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ทุติยชฌฺาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน        
ภงฺคกฺขเณ      เตสเยว      วินา     อสฺสาสปสฺสาเสหิ     จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   จตุตฺถชฌฺาน   สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ   วจีสงฺขาโร   จ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส    
วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชตีติ:    ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน         
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  เตส    
ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นุปปฺชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร  ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ทุติยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน   
สมาปนฺนาน     อสฺสาสปสฺสาสาน     ภงฺคกฺขเณ     เตสเยว    วินา    
อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  กายสงฺขาโร    
จ นุปฺปชฺชติ ฯ    
         [๑๑๐๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ     
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จิตฺตสงฺขาโร    นุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา        
อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชติ         
จิตฺตสงฺขาโร   จ  นุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๑๐๑]  ยสฺส  ยตฺถ วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ       
จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    นุปฺปชฺชติ    
โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร นุปฺปชฺชิสฺสติ สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส       
ภงฺคกฺขเณ         อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน        อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    จ    นุปฺปชชฺติ    จิตฺตสงฺขาโร    จ     
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ         
ตสฺส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺตีติ:   สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส         
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   สวิตกกฺสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ         
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ     
                          ___________      
         [๑๑๐๒]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     
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ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     ยสสฺ     จิตฺตสฺส    อนนฺตรา       
อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชชฺิสสฺติ  เตส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ    
โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  เตส  กายสงฺขาโร จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน วจีสงฺขาโร          
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส กายสงฺขาโร อุปฺปชชฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๑๐๓]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส   กายสงฺขาโร   อุปปฺชฺชิตฺถ     
โน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสสฺติ  อิตเรส  กายสงฺขาโร  จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ วา ปน จิตฺตสงฺขาโร        
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
         [๑๑๐๔]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ    
โน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิสสฺติ  อิตเรส  วจีสงฺขาโร  จ    
อุปฺปชฺชิตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ วา ปน จิตฺตสงฺขาโร        
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
         [๑๑๐๕] ยตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ    
         [๑๑๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  ทุติยชฺฌาน      
ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน    เตส    ตตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน    
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อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชิตฺถ     
วจีสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  รูปาวจราน         
อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส ตตฺถ    
กายสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิตฺถ    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน   กามาวจราน     
เตส ตตฺถ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
         [๑๑๐๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร    อุปปฺชชฺิสสฺตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส        
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปปฺชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ปมชฺฌาน     ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน    สมาปนฺนาน         
อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชิตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   จ  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  จตุตฺถชฺฌาน       
สมาปนฺนาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร     
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  ปมชฺฌาน    
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน    กามาวจราน   เตส   ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสสฺติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ      
         [๑๑๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:    สวิตกฺกสวิจารภูมิย   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สวิตกฺกสวิจารภูมิย  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ        
อุปฺปชฺชิตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:       
อวิตกฺกอวิจารภูมิย   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ  สวิตกฺกสวิจารภูมิย  เตส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ      
        [๑๑๐๙]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นปฺุปชฺชิตฺถ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส   วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ        
ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ        
        [๑๑๑๐]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นปฺุปชฺชิตฺถ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร     
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ       
ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ        
        [๑๑๑๑]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ       
ตสฺส วจีสงฺขาโร นุปฺปชชฺตฺิถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ        
        [๑๑๑๒] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ   
        [๑๑๑๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส  ตตฺถ   
กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสติ          
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
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ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร       
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จตุตฺถชฌฺาน    สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ    นุปฺปชฺชิตฺถ    วจีสงฺขาโร   จ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสติ          
ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน          
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน    เตส    ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ    
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร       
ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   จตุตฺถชฺฌาน  สมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส     
ตตฺถ วจีสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ      
        [๑๑๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   รปูาวจราน        
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส     
ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  รูปาวจเร อรูปาวจเร ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน       
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     กายสงฺขาโร    จ    นุปฺปชชฺิตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   จ  นุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิตฺถาติ:  กามาวจเร   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นปฺุปชชฺิสฺสติ   โน  จ        
เตส ตตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชิตฺถ รปูาวจเร อรูปาวจเร ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
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อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    จ    นุปฺปชชฺิสสฺติ    
กายสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
        [๑๑๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อวิตกฺกอวิจารภูมิย  เตส  ตตฺถ วจีสงฺขาโร      
นปฺุปชฺชิตฺถ  โน  จ เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร นุปฺปชชฺสิฺสติ อวิตกฺกอวิจารภูมิย    
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     วจีสงฺขาโร    
จ    นุปฺปชชฺตฺิถ    จิตฺตสงฺขาโร   จ   นปฺุปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   
ปน    ยตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สวิตกฺกสวิจารภูมิย    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชิตฺถ        
อวิตกฺกอวิจารภูมิย    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ        
จิตฺตสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺิตฺถ ฯ      
                       อุปฺปาทวาร นิฏ ิต ฯ   
        [๑๑๑๖]    ยสฺส    กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌตีติ:   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   อสฺสาสปสฺสาสาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส    
กายสงฺขาโร   นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร  นริุชฺฌติ  ปมชฺฌาน    
สมาปนฺนาน    กามาวจราน    อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส    
กายสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌติ   วจีสงฺขาโร   จ  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  วา    
ปน   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌตีติ:   วินา    
อสฺสาสปสฺสาเสหิ    วิตกกฺวิจาราน    ภงฺคกฺขเณ    เตส   วจีสงฺขาโร   
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นิรุชฺฌติ   โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน    
กามาวจราน    อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส    วจีสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌติ กายสงฺขาโร จ นิรุชฌฺติ ฯ    
        [๑๑๑๗]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ  ตสฺส   
กายสงฺขาโร   นิรชฺุฌตีติ:   วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชุฌฺติ   โน   จ  เตส  กายสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ    
อสฺสาสปสฺสาสาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ กายสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๑๑๑๘]    ยสฺส    วจีสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
นิรุชฺฌตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ  ตสฺส   
วจีสงฺขาโร   นิรุชฺฌตีติ:   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ         
เตส   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชุฌฺติ   โน   จ   เตส  วจีสงฺขาโร  นริุชฺฌติ   
วิตกฺกวิจาราน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นิรุชฺฌติ  วจีสงฺขาโร          
จ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๑๑๑๙]    ยตฺถ    กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌตีติ:   ทุติยชฺฌาเน   ตติยชฺฌาเน   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นริุชฺฌติ    
โน จ ตตฺถ วจีสงฺขาโร นิรุชฺฌติ ฯเปฯ     
        [๑๑๒๐]  ยสฺส  ยตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร     
นิรุชฺฌตีติ: ฯเปฯ ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ      
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        [๑๑๒๑]  ยสฺส  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส   วจีสงฺขาโร  น    
นิรุชฺฌตีติ:    วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    วิตกฺกวิจาราน    ภงฺคกฺขเณ   
เตส  กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร  น นิรชุฌฺติ   
สพฺเพส      จิตฺตสฺส     อุปปฺาทกฺขเณ     วินา     อสฺสาสปสฺสาเสหิ    
อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
กายสงฺขาโร   จ   น  นิรชุฌฺติ  วจีสงฺขาโร  จ  น  นริชฺุฌติ  ฯ  ยสสฺ    
วา   ปน  วจีสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺตีติ:   
วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   อสฺสาสปสฺสาสาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  วจีสงฺขาโร   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฌฺติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      วินา     อสฺสาสปสฺสาเสหิ     อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   วจีสงฺขาโร   จ     
น นิรุชฌฺติ กายสงฺขาโร จ น นิรชฺุฌติ ฯ    
        [๑๑๒๒]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
น   นิรุชฌฺตีติ:   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
กายสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺติ   โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฌฺติ   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน    
เตส   กายสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฺฌติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น นริุชฺฌติ ตสฺส กายสงฺขาโร น นิรุชฺฌตีติ:   
อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๒๓] ยสฺส วจีสงฺขาโร น นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺตสงฺขาโร น   
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นิรุชฺฌตีติ:       วินา    วิตกกฺวิจาเรหิ    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส   วจีสงฺขาโร   
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส         
อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  วจีสงฺขาโร  จ    
น  นิรชฺุฌติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ ยสฺส วา ปน จิตฺตสงฺขาโร   
น นิรุชฌฺติ ตสฺส วจีสงฺขาโร น นิรชฺุฌตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๑๑๒๔] ยตฺถ กายสงฺขาโร น นิรุชฺฌติ ฯเปฯ    
        [๑๑๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺตีติ:   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  วิตกฺกวิจาราน   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร    น   นิรชฺุฌติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   วินา   
อสฺสาสปสฺสาเสหิ    อวิตกฺกอวิจารจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    
เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ  วจีสงฺขาโร  จ น นิรชุฌฺติ ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร  ฯเปฯ  ยสฺสกมฺป  ยสฺสยตฺถกมฺป     
สทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ยสสฺยตฺถเก นิโรธสมาปนฺนานนฺติ น กาตพฺพ ฯ     
                          ___________      
        [๑๑๒๖]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  ฯเปฯ  ยถา   
อุปฺปาทวาเร    อตีตา   ปุจฺฉา   ยสฺสกมฺป   ยสฺสยตฺถกมฺป   อนุโลมมฺป   
ปจฺจนิยมฺป วิภตฺต เอว นิโรธวาเรป วิภชิตพฺพ ฯ นตฺถิ นานากรณ ฯ     
                          ___________     
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        [๑๑๒๗]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ         
ตสฺส    กายสงฺขาโร    นริชฺุฌิสฺสตีติ:    กามาวจราน    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      ยสฺส      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา     กามาวจราน    
ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ         
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน        
เตส   วจีสงฺขาโร  นริุชฺฌสิฺสติ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ   
อิตเรส    เตส    วจีสงฺขาโร    จ   นิรชุฌฺิสฺสติ   กายสงฺขาโร   จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ   
        [๑๑๒๘]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ        
ตสฺส    กายสงฺขาโร    นริชฺุฌิสฺสตีติ:    กามาวจราน    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      ยสฺส      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา     กามาวจราน    
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส    
จวนฺตาน   เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   นิรุชฌฺิสฺสติ  กายสงฺขาโร  จ        
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ   
        [๑๑๒๙]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นริุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร             
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ   
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ตสฺส      วจีสงฺขาโร     นริุชฺฌิสฺสตีติ:     อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส        
อุปฺปาทกฺขเณ      ยสฺส      จิตฺตสฺส     อนนฺตรา     อวิตกฺกอวิจาร    
ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   นริุชฺฌิสฺสติ   โน   จ     
เตส   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ   อิตเรส  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นริุชฌฺิสฺสติ      
วจีสงฺขาโร จ นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ      
        [๑๑๓๐] ยตฺถ กายสงฺขาโร นิรุชฌฺิสฺสติ ฯเปฯ    
        [๑๑๓๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นริุชฺฌิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร    นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน    สมาปนฺนาน        
เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสติ      ปมชฺฌาน     สมาปนฺนาน     กามาวจราน     เตส    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   นิรุชฺฌิสฺสติ   วจีสงฺขาโร  จ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ          
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ กายสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:       กามาวจราน      ปจฺฉิมจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ          
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ         
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ    
โน    จ    เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นิรุชฺฌิสฺสติ   ปมชฺฌาน     
สมาปนฺนาน   อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ   
        [๑๑๓๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นริุชฌฺิสฺสติ   ตสสฺ  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ    
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จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นริุชฌฺิสฺสตีติ:       
กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา    
กามาวจราน    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺิสสฺติ    จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน        
รูปาวจราน    อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรุชฌฺิสฺสติ  ปมชฺฌาน  ทุติยชฺฌาน   
ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน    อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฌฺิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรชฺุฌิสสฺติ ฯ      
        [๑๑๓๓]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร    นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:      
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   ยสสฺ   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา    
อวิตกฺกอวิจาร    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    
จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน    เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นริุชฌฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน    
กามาวจราน      อิตเรส     รูปาวจราน     อรูปาวจราน     เตส     
ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฌฺิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ    
        [๑๑๓๔]   ยสฺส   กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส         
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  รปูาวจเร         
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา   
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ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิสฺสติ        
โน   จ   เตส  วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส         
ภงฺคกฺขเณ      อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      ยสฺส      จิตฺตสฺส    
อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชชฺิสฺสติ  เตส  กายสงฺขาโร        
จ    น   นิรชุฌฺิสฺสติ   วจีสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   
วา  ปน  วจีสงฺขาโร  น  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส กายสงฺขาโร น นริุชฌฺิสฺสตีติ:         
อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๓๕]   ยสฺส  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส         
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  รปูาวจเร         
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส  กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิสฺสติ        
โน    จ    เตส    จิตฺตสงฺขาโร    น    นริุชฺฌิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   กายสงฺขาโร   จ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส         
กายสงฺขาโร น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๑๑๓๖]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส       
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส      
วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิสฺสติ       



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 401 

ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิสสฺติ    
จิตฺตสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร   
น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส วจีสงฺขาโร น นิรชฺุฌิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๑๓๗] ยตฺถ กายสงฺขาโร น นิรชฺุฌิสฺสติ ฯเปฯ        
        [๑๑๓๘]   ยสฺส   ยตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  กามาวจราน  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ        
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ         
รูปาวจราน     อรูปาวจราน     เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    น    
นิรุชฺฌิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสฺสติ          
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   วจีสงฺขาโร   จ   น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปนฎ          
ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  น  นริุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร น นิรชุฌฺสิฺสตีติ:       
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน    เตส    ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฌฺิสสฺติ   
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา      อวิตกฺกอวิจาร      ปจฺฉิมจิตฺต    
อุปฺปชฺชิสฺสติ     จตุตฺถชฺฌาน     สมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน    เตส          
ตตฺถ วจีสงฺขาโร จ น นริชฺุฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ     
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        [๑๑๓๙]   ยสฺส   ยตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺตีติ:  กามาวจราน  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ       
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
จตุตฺถชฺฌาน     สมาปนฺนาน     รูปาวจราน     อรูปาวจราน    เตส     
ตตฺถ   กายสงฺขาโร  น  นริุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน   เตส๓        
ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ น นิรุชฌฺสิฺสติ ฯ         
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กายสงฺขาโร น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๑๑๔๐]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร      น      นิรชฺุฌิสสฺตีติ:     อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส        
อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน       
เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน   เตส   
ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ  น  นริุชฺฌิสฺสติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น นิรชฺุฌสิฺสติ ฯ        
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร   
น นิรุชฌฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ      
                          ________________     
        [๑๑๔๑]  ยสฺส  กายสงฺขาโร นิรุชฺฌติ ตสฺส วจีสงฺขาโร นิรุชฺฌิตฺถาติ:   
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อามนฺตา     ฯ     ยสฺส     วา    ปน    วจีสงฺขาโร    นิรุชฺฌิตฺถ    
ตสฺส    กายสงฺขาโร    นริชฺุฌตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    
อส ฺสตฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ   อสฺสาสปสฺสาสาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  วจีสงฺขาโร  จ  นิรุชฌฺิตฺถ         
กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ       
        [๑๑๔๒]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌตฺิถ          
ตสฺส   กายสงฺขาโร   นิรชุฌฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  วินา          
อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน    
เตส    จิตฺตสงฺขาโร    นริชฺุฌิตฺถ    โน    จ   เตส   กายสงฺขาโร     
นิรุชฺฌติ    อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   
นิรุชฺฌิตฺถ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๑๑๔๓]    ยสฺส    วจีสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌตฺิถ    
ตสฺส    วจีสงฺขาโร    นิรชุฌฺตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ    
วินา     วิตกกฺวิจาเรหิ     จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ   วิตกฺกวิจาราน   ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นริชฺุฌิตฺถ       
วจีสงฺขาโร จ นิรุชฌฺติ ฯ       



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 404 

        [๑๑๔๔] ยตฺถ กายสงฺขาโร นิรุชฌฺติ ฯเปฯ    
        [๑๑๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน        
ภงฺคกฺขเณ     เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นริุชฌฺติ    โน    จ    
เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌิตฺถ  ปมชฺฌาน  สมาปนฺนาน กามาวจราน    
อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ     
นิรุชฺฌติ  วจีสงฺขาโร  จ  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรุชฺฌตีติ:  ปมชฺฌาน  สมาปนฺนาน         
กามาวจราน       อสฺสาสปสฺสาสาน      อุปฺปาทกฺขเณ      เตสเยว     
วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  รูปาวจราน  อรูปาวจราน   
เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นริุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
นิรุชฺฌติ    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน   กามาวจราน   อสฺสาสปสฺสาสาน    
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   จ   นิรุชฌฺิตฺถ   กายสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๑๑๔๖]  ยสฺส  ยตฺถ  กายสงฺขาโร นิรุชฌฺติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิตฺถ     ตสฺส     ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นิรชฺุฌตีติ:    สพฺเพส   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ     
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นิรุชฺฌิตฺถ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๑๑๔๗]  ยสฺส  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิตฺถ     ตสฺส     ตตฺถ     วจีสงฺขาโร    นริุชฌฺตีติ:    สพฺเพส          
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   วินา   วิตกกฺวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
เตส   ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌติ   วิตกฺกวิจาราน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร  จ   
นิรุชฺฌิตฺถ วจีสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๑๑๔๘]   ยสฺส  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร  น    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน วจีสงฺขาโร น      
นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส กายสงฺขาโร น นริุชฌฺตีติ: นตฺถิ ฯ     
        [๑๑๔๙]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน จิตฺตสงฺขาโร น นิรชฺุฌิตฺถ      
ตสฺส กายสงฺขาโร น นิรชุฌฺตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๑๑๕๐]   ยสฺส  วจีสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  น     
นิรุชฺฌิตฺถาติ:  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิตฺถ      
ตสฺส วจีสงฺขาโร น นริุชฌฺตีติ: นตฺถิ ฯ    
        [๑๑๕๑] ยตฺถ กายสงฺขาโร น นิรชฺุฌติ ฯเปฯ    
        [๑๑๕๒]   ยสสฺ   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   ปมชฺฌาน  สมาปนฺนาน  กามาวจราน    
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อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปปฺาทกฺขเณ   เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ     
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร    
น    นิรชฺุฌติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิตฺถ   
ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  จตุตฺถชฺฌาน    
สมาปนฺนาน   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ   น   นิรชฺุฌติ   วจีสงฺขาโร   จ    
น  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส   
ตตฺถ   กายสงฺขาโร  น  นริุชฺฌตีติ:  ทติุยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนาน          
อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิตฺถ    
โน    จ    เตส    ตตฺถ   กายสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺติ   ทุติยชฺฌาน     
ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตสเยว    
วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปนฺนาน   
สุทฺธาวาสาน    ทุติเย    จิตฺเต    วตฺตมาเน    อส ฺสตฺตาน   เตส    
ตตฺถ วจีสงฺขาโร จ น นริชฺุฌิตฺถ กายสงฺขาโร จ น นิรุชฺฌติ ฯ     
        [๑๑๕๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   น  นริุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร    น    นิรชุฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ         
วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฺฌิตฺถ สุทธฺาวาส         
อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฺฌติ     
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จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๕๔]  ยสฺส  ยตฺถ วจีสงฺขาโร น นิรุชฌฺติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
น     นิรุชฌฺิตฺถาติ:     สพฺเพส     จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    วินา   
วิตกฺกวิจาเรหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  น นิรุชฺฌติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฺฌิตฺถ สุทธฺาวาส อุปฺปชฺชนฺตาน        
อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    จ    น    นิรุชฌฺติ     
จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร น นิรุชฺฌตีติ: อามนฺตา ฯ    
                          ___________      
        [๑๑๕๕]    ยสฺส    กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ         
ตสฺส    กายสงฺขาโร    นริชฺุฌตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    
อส ฺสตฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส กายสงฺขาโร    
นิรุชฺฌติ    อสฺสาสปสฺสาสาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส    วจีสงฺขาโร   จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ    
        [๑๑๕๖]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ        
ตสฺส    กายสงฺขาโร    นริชฺุฌตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ    
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วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    
อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ เตส กายสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ     อสฺสาสปสฺสาสาน     ภงฺคกฺขเณ     เตส    จิตฺตสงฺขาโร   
จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรชฺุฌติ ฯ     
        [๑๑๕๗]  ยสฺส  วจีสงฺขาโร นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺตสงฺขาโร นิรุชฺฌิสฺสตีติ:        
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ      เตส      วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสฺสติ  อิตเรส วิตกฺกวิจาราน      
ภงฺคกฺขเณ    เตส    วจีสงฺขาโร    จ   นริุชฺฌติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺตสงฺขาโร   นริุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส         
วจีสงฺขาโร    นิรุชฌฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   วินา          
วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส    จิตฺตสงฺขาโร    นริชฺุฌิสฺสติ    โน    จ   เตส   วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ   วิตกฺกวิจาราน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นริชฺุฌิสฺสติ      
วจีสงฺขาโร จ นิรุชฌฺติ ฯ       
        [๑๑๕๘] ยตฺถ กายสงฺขาโร นิรุชฌฺติ ฯเปฯ    
        [๑๑๕๙]  ยสฺส  ยตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรชฺุฌติ ตสฺส ตตฺถ วจีสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน       
ภงฺคกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นิรชฺุฌติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นริุชฌฺิสฺสติ   ปมชฺฌาน  สมาปนฺนาน  กามาวจราน    
อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  นริชฺุฌติ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 409 

วจีสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นริุชฺฌตีติ:   ปมชฌฺาน    
สมาปนฺนาน   กามาวจราน   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ  เตสเยว   
วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  รูปาวจราน  อรูปาวจราน   
เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    นิรชฺุฌิสฺสติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ    
กายสงฺขาโร     นิรชฺุฌติ    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน    กามาวจราน   
อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ  นิรชุฌฺิสฺสติ   
กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ       
        [๑๑๖๐]  ยสฺส  ยตฺถ  กายสงฺขาโร นิรุชฺฌติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสติ     ตสฺส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นริุชฺฌตีติ:    สพฺเพส          
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร    
นิรุชฺฌติ   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จฟ   
นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌติ ฯ    
   [๑๑๖๑]    ยสฺส    ยตฺถ    วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌติ   ตสฺส   ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร    นิรชฺุฌิสฺสตีติ:    สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ      
เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสติ  อิตเรส  วิตกฺกวิจาราน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร        
จ   นิรชฺุฌติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน     
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ยตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชุฌฺิสฺสติ   ตสสฺ  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌตีติ:       
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส          
ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌติ  วิตกฺกวิจาราน  ภงฺคกฺขเณ  เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
จ นิรุชฺฌิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ นิรุชฌฺติ ฯ     
        [๑๑๖๒]   ยสฺส  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ       
จิตฺตสฺส        ภงฺคกฺขเณ       นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน     
เตส  กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส วจีสงฺขาโร น นริุชฌฺิสฺสติ   
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา      อวิตกฺกอวิจาร      ปจฺฉิมจิตฺต    
อุปฺปชฺชิสฺสติ เตส กายสงฺขาโร จ น นริุชฺฌติ วจีสงฺขาโร จ น นริุชฺฌิสฺสติ ฯ      
ยสฺส   วา   ปน   วจีสงฺขาโร   น   นิรชุฌฺิสฺสติ   ตสสฺ  กายสงฺขาโร     
น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ       
        [๑๑๖๓]   ยสฺส   กายสงฺขาโร  นนรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  น           
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ       
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  กายสงฺขาโร   
น   นิรุชฌฺติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส       
ภงฺคกฺขเณ   เตส   กายสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ     
น นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน จิตฺตสงฺขาโร ฯเปฯ อามนฺตา ฯ     
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        [๑๑๖๔]   ยสฺส  วจีสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   วินา  วิตกฺกวิจาเรหิ      
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร    
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ  อวิตกฺก-          
อวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ   
จิตฺตสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร   
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร น นิรุชฺฌตีติ: สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    
ภงฺคกฺขเณ    เตส   จิตฺตสงฺขาโร   น   นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส   
วจีสงฺขาโร    น    นิรุชฌฺติ    อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ          
เตส จิตฺตสงฺขาโร จ น นริุชฺฌิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ น นิรุชฌฺติ ฯ    
        [๑๑๖๕] ยตฺถ กายสงฺขาโร น นิรชฺุฌติ ฯเปฯ    
        [๑๑๖๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   น  นริุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปมชฺฌาน  สมาปนฺนาน  กามาวจราน    
อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปปฺาทกฺขเณ   เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ     
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร    
น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฺฌิสฺสติ    
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  จตุตฺถชฺฌาน     
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สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ  น  นริุชฺฌติ    
วจีสงฺขาโร   จ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌตีติ:  ทุติยชฺฌาน        
ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร น นิรุชฺฌติ   
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
ทุติยชฺฌาน       ตติยชฺฌาน       สมาปนฺนาน       อสฺสาสปสฺสาสาน    
อุปฺปาทกฺขเณ   เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ   
น นิรุชฌฺิสฺสติ กายสงฺขาโร จ น นริุชฌฺติ ฯ   
        [๑๑๖๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   น  นริุชฌฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร    น    นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ        
วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร    
น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร น นิรชุฌฺิสฺสติ ปจฺฉิมจิตฺตสฺส      
ภงฺคกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ     
น  นิรชฺุฌติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌตีติ:         
อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๖๘]  ยสฺส  ยตฺถ วจีสงฺขาโร น นิรุชฌฺติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
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น     นิรุชฌฺสิฺสตีติ:     สพฺเพส     จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    วินา    
วิตกฺกวิจาเรหิ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  น นิรุชฺฌติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร น นิรชุฌฺิสฺสติ อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส       
ภงฺคกฺขเณ       อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ      วจีสงฺขาโร    
จ  น  นิรุชฌฺติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นริชฺุฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส วา ปน ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   น   นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  น  นริุชฌฺตีติ:        
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺติ    
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ อส ฺสตฺตาน เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร        
จ น นิรุชฌฺิสสฺติ วจีสงฺขาโร จ น นิรชุฌฺติ ฯ   
                         ____________     
        [๑๑๖๙]  ยสฺส กายสงฺขาโร นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส วจีสงฺขาโร นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส       จิตฺตสฺส      อนนฺตรา      อวิกฺกอวิจาร      ปจฺฉิมจิตฺต    
อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส  กายสงฺขาโร  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสติ    อิตเรส    กายสงฺขาโร    จ    นิรุชฌฺิตฺถ   วจีสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน วจีสงฺขาโร ฯเปฯ อามนฺตา ฯ      
        [๑๑๗๐]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  กายสงฺขาโร  นิรุชฺฌิตฺถ     
โน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชฺุฌิสสฺติ  อิตเรส  กายสงฺขาโร  จ    
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นิรุชฺฌิตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน จิตฺตสงฺขาโร        
ฯเปฯ อามนฺตา ๑ ฯ    
        [๑๑๗๑] ยตฺถ กายสงฺขาโร นิรุชฌฺิตฺถ ฯเปฯ    
        [๑๑๗๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นริุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร    นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    กามาวจเร   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ          
ทุติยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนาน  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรุชฌฺิตฺถ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน    
อิตเรส    กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌิตฺถ     
วจีสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌิสฺสติ   โน  จ  เตส ตตฺถ    
กายสงฺขาโร    นิรุชฌฺตฺิถ    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนาน    กามาวจราน     
เตส ตตฺถ วจีสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิตฺถ ฯ     
        [๑๑๗๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นริุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร    นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ         
เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสติ     ปมชฺฌาน     ทุติยชฺฌาน     ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน   
อิตเรส  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ กายสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิตฺถ จิตฺตสงฺขาโร    
จ   นิรชฺุฌิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ         
#๑ อิโต ปร ปุริมสทิส ตสฺมา อิธ น ทสฺสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ    
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ตสฺส      ตตฺถ      กายสงฺขาโร      นิรชฺุฌิตฺถาติ:     จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปนฺนาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นิรุชฌฺิตฺถ  ปมชฌฺาน    
ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน    กามาวจราน   เตส   ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฌฺิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นิรชฺุฌิตฺถ ฯ     
        [๑๑๗๔]    ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร     นิรุชฌฺิสสฺตีติ:     สวิตกฺกสวิจารภูมิย     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส     
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร  นริุชฺฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสติ   อิตเรส   สวิตกฺกสวิจารภูมิย   เตส   ตตฺถ       
วจีสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌิตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   นริุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อวิตกฺกอวิจารภูมิย  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นริุชฺฌิสฺสติ   
โน    จ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นิรชุฌฺิตฺถ   สวิตกกฺสวิจารภูมิย   
เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
        [๑๑๗๕]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร   
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ        
ตสฺส กายสงฺขาโร น นิรชุฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ        
        [๑๑๗๖]   ยสฺส   กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร     
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น นริุชฺฌสิฺสติ       
ตสฺส กายสงฺขาโร น นิรชุฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ        
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        [๑๑๗๗]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น นริุชฺฌสิฺสติ       
ตสฺส วจีสงฺขาโร น นริุชฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ        
        [๑๑๗๘] ยตฺถ กายสงฺขาโร น นิรชฺุฌิตฺถ ฯเปฯ    
        [๑๑๗๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ   
กายสงฺขาโร  น  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส ตตฺถ วจีสงฺขาโร น นิรชฺุฌิสฺสติ          
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร       
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จตุตฺถชฌฺาน    สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิตฺถ   วจีสงฺขาโร   จ   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ    
ตสฺส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรุชฌฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    
ภงฺคกฺขเณ  ทุติยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนาน  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  น  นิรุชฌฺิตฺถ    
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร       
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จตุตฺถชฌฺาน    สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน      
เตส    ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   จ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   กายสงฺขาโร   จ     
น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
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        [๑๑๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   น   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปนฺนาน  รูปาวจราน        
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส     
ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฺฌิสฺสติ  รปูาวจเร  อรปูาวจเร ปจฺฉิมจิตฺตสฺส         
ภงฺคกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    กายสงฺขาโร    จ     
น  นิรชฺุฌิตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  น นิรชุฌฺิตฺถาติ:        
กามาวจเร    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร    
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร น นิรุชฺฌิตฺถ รูปาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร จ น นิรชฺุฌสิฺสติ กายสงฺขาโร จ น นริุชฺฌิตฺถ ฯ    
        [๑๑๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   น  นิรชฺุฌตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร    น    นิรชุฌฺิสฺสตีติ:   อวิตกฺกอวิจารภูมิย   เตส   ตตฺถ        
วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร น นิรชุฌฺิสฺสติ        
อวิตกฺกอวิจารภูมิย   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ        
วจีสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺตฺิถ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ฯ ยสฺส   
วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ วจีสงฺขาโร น    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    สวิตกฺกสวิจารภูมิย    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส      
ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   น  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร    
น  นิรชฺุฌิตฺถ  อวิตกฺกอวิจารภูมิย  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  
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เตส    ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   วจีสงฺขาโร   จ   
น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
                       นิโรธวาร นิฏ ิต ฯ     
        [๑๑๘๒]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌติ  ตสฺส   
กายสงฺขาโร   อุปฺปชชฺตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส   กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺติ    
ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร  นิรุชฌฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌติ   ตสฺส   กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วจีสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   นริุชฌฺตีติ:   โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
จิตฺตสงฺขาโร    นิรชฺุฌติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชตีติ:   โน   ฯ   
ยตฺถ    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชติ    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร   นริุชฺฌตีติ:    
ทุติยชฺฌาเน   ตติยชฺฌาเน  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร   นิรุชฺฌติ  ฯเปฯ  อิตเรส  ยตฺถกาน  สทิส  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ    
กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ยสฺสกมฺป ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ     
        [๑๑๘๓]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร  น    
นิรุชฺฌตีติ:   วิตกฺกวิจาราน   ภงฺคกฺขเณ   เตส  กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ         
โน   จ   เตส   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺติ   วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ     
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   วินา   วิตกกฺวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชติ    
วจีสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร น นิรชุฌฺติ    
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ตสฺส    กายสงฺขาโร    นุปปฺชฺชตีติ:   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   วจีสงฺขาโร  น  นริุชฌฺติ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ   
วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  วินา  วิตกฺกวิจาเรหิ   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร    
จ น นิรุชฌฺติ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ   
        [๑๑๘๔]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   
น   นิรุชฌฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น นิรุชฌฺติ วินา อสฺสาสปสฺสาเสหิ          
จิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ       นโิรธสมาปนฺนาน      อส ฺสตฺตาน    
เตส   กายสงฺขาโร   จ   นปฺุปชฺชติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชุฌฺติ ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ:   
อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   น   นริุชฺฌติ    
โน    จ   เตส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺติ   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   
จิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ       นโิรธสมาปนฺนาน      อส ฺสตฺตาน    
เตส จิตฺตสงฺขาโร จ น นริุชฺฌติ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชติ ฯ      
        [๑๑๘๕]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นปฺุปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  น     
นิรุชฺฌตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  วจีสงฺขาโร  นปฺุปชฺชติ       
โน  จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌติ  วินา  วิตกฺกวิจาเรหิ  จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  วจีสงฺขาโร  จ    
นุปฺปชฺชติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  วา ปน จิตฺตสงฺขาโร    
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น    นิรชฺุฌติ    ตสฺส    วจีสงฺขาโร    นปฺุปชฺชตีติ:    วิตกฺกวิจาราน          
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ เตส วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ  วินา  วิตกฺกวิจาเรหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  นิโรธสมาปนฺนาน        
อส ฺสตฺตาน    เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌติ   วจีสงฺขาโร   
จ นุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๑๘๖] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ  กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ  ยสสฺกมฺป   
ยสฺสยตฺถกมฺป สทิส ฯ ยสฺสยตฺถเก นโิรธสมาปนฺนานนฺติ น ลพฺภติ ฯ    
                          ___________      
        [๑๑๘๘]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  อตีตา  ปุจฺฉา  อุปฺปาทวาเรป  นิโรธวาเรป   
อุปฺปาทนิโรธวาเรป สทิส วิตฺถาเรตพฺพ ฯ     
                          ___________      
        [๑๑๘๙]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  วจีสงฺขาโร     
นิรุชฺฌตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสสฺติ   
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      ยสฺส      จิตฺตสฺส      อนนฺตรา     กามาวจราน    
ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน         
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส          
จวนฺตาน   เตส   วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสสฺติ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   วจีสงฺขาโร   จ   นิรุชฌฺิสฺสติ  กายสงฺขาโร  จ         
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๑๑๙๐]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ        
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต    
อุปฺปชฺชิสฺสติ    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน        
เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ  โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร อุปฺปชชฺิสฺสติ        
อิตเรส จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๑๑๙๑]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ        
ตสฺส    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ        
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
เตส    จิตฺตสงฺขาโร    นริชฺุฌิสฺสติ    โน    จ   เตส   วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   จิตฺตสงฺขาโร   จ   นิรุชฌฺิสสฺติ  วจีสงฺขาโร  จ       
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ     
        [๑๑๙๒] ยตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯเปฯ   
        [๑๑๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร    นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน    สมาปนฺนาน      
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เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ วจีสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสติ      ปมชฺฌาน     สมาปนฺนาน     กามาวจราน     เตส    
ตตฺถ   กายสงฺขาโร   จ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  วจีสงฺขาโร  จ  นิรชฺุฌิสสฺติ  ฯ          
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      กามาวจราน      ปจฺฉิมจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ    
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ    
โน    จ    เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปมชฺฌาน     
สมาปนฺนาน   อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   จ    
นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๑๑๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:       
กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา    
กามาวจราน    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺิสสฺติ    จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน        
รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน จ   
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    อุปฺปชชฺิสสฺติ   ปมชฌฺาน   ทุติยชฌฺาน   
ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนาน  อิตเรส  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺสิฺสติ ฯ    
        [๑๑๙๕]   ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ     
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จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:      
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร   
ปจฺฉิมจิตฺต     อุปฺปชชฺิสฺสติ     ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน    จตุตฺถชฺฌาน    
สมาปนฺนาน    เตส    ตตฺถ    จิตฺตสงฺขาโร    นริุชฺฌสิฺสติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ปมชฌฺาน   สมาปนฺนาน    
กามาวจราน  อิตเรส  รูปาวจราน  อรูปาวจราน เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
        [๑๑๙๖]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  วจีสงฺขาโร     
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  รปูาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชสิฺสติ        
โน   จ   เตส  วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อวิตกฺกอวิจาร    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ   เตส   กายสงฺขาโร   จ   
นุปฺปชฺชิสฺสติ   วจีสงฺขาโร   จ   น   นริุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
วจีสงฺขาโร ฯเปฯ อามนฺตา ฯ      
        [๑๑๙๗]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร    
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   
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จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  รปูาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชสิฺสติ        
โน   จ   เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส  กายสงฺขาโร  จ  นุปปฺชฺชิสฺสติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ ฯ   
ยสฺส วา ปน จิตฺตสงฺขาโร ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๙๘]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นปฺุปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:    อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส       
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส      
วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติโน   จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฌฺิสฺสติ        
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    วจีสงฺขาโร    จ   นุปฺปชฺชสิฺสติ    
จิตฺตสงฺขาโร   จ   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร   
ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๑๑๙๙] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺิสฺสติ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  กามาวจราน  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ        
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ      
รูปาวจราน      อรูปาวจราน      เตส      ตตฺถ     กายสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสสฺติ          
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน ยสฺส     
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จิตฺตสฺส     อนนฺตรา     อวิตกฺกอวิจาร     ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ       
จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  จ    
นุปฺปชฺชิสฺสติ   วจีสงฺขาโร  จ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ          
วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  นุปฺปชชฺิสฺสตีติ:        
ทุติยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนาน  เตส  ตตฺถ วจีสงฺขาโร น นิรุชฺฌิสฺสติ       
โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺิสฺสติ สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อวิตกฺกอวิจาร    ปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ   จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน     
อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    จ    น   นิรชฺุฌิสฺสติ   
กายสงฺขาโร จ นุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ     
        [๑๒๐๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชสิสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ     
จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺตีติ:  กามาวจราน  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ       
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ        
กายสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ          
ยสฺส วา ปน ยตฺถ จิตฺตสงฺขาโร ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
        [๑๒๐๒]   ยสสฺ   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺตีติ:  อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
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ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
ทุติยชฺฌาน      ตติยชฺฌาน      จตุตฺถชฌฺาน     สมาปนฺตาน     เตส    
ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ        
วจีสงฺขาโร   จ   นุปฺปชฺชสิฺสติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ   น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส วา ปน ยตฺถ จิตฺตสงฺขาโร ฯเปฯ อามนฺตา ฯ    
                          ________________     
        [๑๒๐๓]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นริุชฌฺิตฺถ ตสฺส          
กายสงฺขาโร    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา    
อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌตฺิถ   โน  จ  เตส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ    
อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร   จ   นิรชฺุฌิตฺถ    
กายสงฺขาโร  จ อุปฺปชฺชติ ๑ ฯเปฯ ยถา อุปฺปาทวาเร ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีตา    
ปุจฺฉา    อนุโลมมฺป   ปจฺจนิยมฺป   วิภตฺต   เอว   อุปปฺาทนิโรธวาเรป         
ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีตา ปุจฺฉา อนุโลมมฺป ปจฺจนิยมฺป วิภชิตพฺพ ฯ     
#๑ อิโต ปร สุวิ ฺเยฺย ตสฺมา นวิภตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ เอตฺถาย    
#วิเสโส กายสงฺขารจิตฺตสงฺขารยมกปุจฺฉา ปุริมสทิสา       
#วจีสงฺขารจิตฺตสงฺขารยมกปุจฺฉายมฺปน วินา อสฺสาสปสฺสาเสหีติ าเน วินา   
#วิตกฺกวิจาเรหีติ ทฏพฺพ อสฺสาสปสฺสาสานนฺติ จ าเน วิตกฺกวิจารานนฺติ ฯ   
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        [๑๒๐๔]    ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   วจีสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ         
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร  นิรุชฌฺิสฺสติ  โน  จ  เตส กายสงฺขาโร    
อุปฺปชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   วจีสงฺขาโร   จ   
นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๑๒๐๕]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ        
ตสฺส    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ    
วินา    อสฺสาสปสฺสาเสหิ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ เตส กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปปฺาทกฺขเณ    เตส    จิตฺตสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺติ ฯ    
        [๑๒๐๖]    ยสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺตสงฺขาโร     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ        
ตสฺส   วจีสงฺขาโร   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  วินา          
วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน    
เตส    จิตฺตสงฺขาโร    นริชฺุฌิสฺสติ    โน    จ   เตส   วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ    วิตกฺกวิจาราน    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   จ    
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นิรุชฺฌิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ   
        [๑๒๐๗] ยตฺถ กายสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร    นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    ทุติยชฺฌาน    ตติยชฌฺาน    สมาปนฺนาน        
อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนาน    
กามาวจราน  อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร   
จ   อุปฺปชชฺติ   วจีสงฺขาโร   จ   นิรุชฌฺสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นริุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตีติ:         
ปมชฺฌาน   สมาปนฺนาน   กามาวจราน   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ   
เตสเยว     วินา     อสฺสาสปสฺสาเสหิ     จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     
รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ    
เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    อุปฺปชชฺติ    ปมชฺฌาน   สมาปนฺนาน     
กามาวจราน   อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร     
จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชชฺติ ฯ    
        [๑๒๐๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ    
จิตฺตสงฺขาโร   นิรุชฌฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร    นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชตีติ:         
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ   จิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ  โน  จ  เตส    
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ตตฺถ    กายสงฺขาโร    อุปปฺชฺชติ    อสฺสาสปสฺสาสาน    อุปฺปาทกฺขเณ    
เตส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร จ นิรุชฺฌิสฺสติ กายสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๒๑๐]  ยสฺส  ยตฺถ  วจีสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุชฺฌิสฺสติ     ตสฺส    ตตฺถ    วจีสงฺขาโร    อุปฺปชชฺตีติ:    สพฺเพส         
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ          
เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ   วิตกฺกวิจาราน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   จิตฺตสงฺขาโร    
จ นิรุชฺฌิสฺสติ วจีสงฺขาโร จ อุปฺปชฺชติ ฯ    
        [๑๒๑๑]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร  น    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ        
จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ    
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
เตส   กายสงฺขาโร   จ  นปฺุปชฺชติ  วจีสงฺขาโร  จ  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  น นิรชฺุฌสิฺสติ ตสฺส กายสงฺขาโร นปฺุปชฺชตีติ:          
อามนฺตา ฯ    
        [๑๒๑๒]   ยสฺส   กายสงฺขาโร  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  น   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ   
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จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  กายสงฺขาโร  จ  นปฺุปชฺชติ จิตฺตสงฺขาโร          
จ   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น  นริุชฌฺสิฺสติ          
ตสฺส กายสงฺขาโร นุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
        [๑๒๑๓]   ยสฺส   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  น     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา   วิตกฺกวิจาเรหิ       
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส วจีสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส       
ภงฺคกฺขเณ    เตส    วจีสงฺขาโร   จ   นปฺุปชฺชติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ    
น   นิรุชฌฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺตสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส         
วจีสงฺขาโร นุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ      
        [๑๒๑๔] ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ฯเปฯ(    
        [๑๒๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กายสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ    
วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   ปมชฺฌาน  สมาปนฺนาน  กามาวจราน    
อสฺสาสปสฺสาสาน  ภงฺคกฺขเณ  เตสเยว  วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  กายสงฺขาโร   
นุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร   น   นิรุชฌฺิสฺสติ    
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อวิตกฺกอวิจารฉิจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ     
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ทุติยชฺฌาน    ตติยชฺฌาน    สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   ภงฺคกฺขเณ    
เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  จ  นปฺุปชฺชติ    
วจีสงฺขาโร  จ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ วจีสงฺขาโร น    
นิรุชฺฌิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร   นุปฺปชชฺตีติ:   ทุติยชฺฌาน        
ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อสฺสาสปสฺสาสาน   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
วจีสงฺขาโร  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ   
สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อภิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อวิตกฺกอวิจาร   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ      
ทุติยชฺฌาน       ตติยชฺฌาน       สมาปนฺนาน       อสฺสาสปสฺสาสาน    
ภงฺคกฺขเณ   เตสเยว   วินา   อสฺสาสปสฺสาเสหิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  จ   
น นิรุชฌฺิสฺสติ กายสงฺขาโร จ นุปฺปชชฺติ ฯ    
        [๑๒๑๖]  ยสฺส  ยตฺถ กายสงฺขาโร นุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ จิตฺตสงฺขาโร    
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   วินา  อสฺสาสปสฺสาเสหิ        
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    กายสงฺขาโร    นุปฺปชชฺติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น นริุชฺฌิสฺสติ ปจฺฉิมจิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ        
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กายสงฺขาโร  จ  นุปฺปชฺชติ  จิตฺตสงฺขาโร   
จ  น  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร น นิรชุฌฺิสฺสติ         
ตสฺส ตตฺถ กายสงฺขาโร นปฺุปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
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        [๑๒๑๗]    ยสฺส   ยตฺถ   วจีสงฺขาโร   นุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   น   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  วินา        
วิตกฺกวิจาเรหิ    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   วจีสงฺขาโร    
นุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จิตฺตสงฺขาโร  น นริชฺุฌิสฺสติ ปจฺฉิมจิตฺตสฺส      
ภงฺคกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     วจีสงฺขาโร    จ    
นุปฺปชฺชติ   จิตฺตสงฺขาโร   จ  น  นิรชุฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
จิตฺตสงฺขาโร   น   นิรชฺุฌสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  วจีสงฺขาโร  นุปฺปชฺชตีติ:        
อามนฺตา ฯ    
                         _________________    
        [๑๒๑๘]      ยสฺส      กายสงฺขาโร      อุปฺปชชฺิตฺถ     ตสฺส     
วจีสงฺขาโร    นิรุชฌฺิสฺสตีติ:    สวิตกฺกสวิจารปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ       
อวิตกฺกอวิจารปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อวิตกฺกอวิจาร       
ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ        
เตส   วจีสงฺขาโร   นิรชฺุฌสิฺสติ   อิตเรส  กายสงฺขาโร  จ  อุปฺปชชฺิตฺถ   
วจีสงฺขาโร  จ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ตสฺส กายสงฺขาโร อุปฺปชชฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
        [๑๒๑๙]   ยสฺส   กายสงฺขาโร   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโณ     
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชิตฺถ     
โน    จ   เตส   จิตฺตสงฺขาโร   นริุชฺฌิสสฺติ   อิตเรส   กายสงฺขาโร   
จ     อุปฺปชชฺตฺิถ     จิตฺตสงฺขาโร    จ    นิรุชฺฌิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    
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วา   ปน  จิตฺตสงฺขาโร  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:         
อามนฺตา ฯเปฯ    
        ยถา   นโิรธวาเร  อตีเตนานาคตา  ปุจฺฉา  อนุโลมมฺป  ปจฺจนิยมฺป     
วิภตฺต   เอว   อุปฺปาทนิโรธวาเรป  อตีเตนานาคตา  ปุจฺฉา  อนุโลมมฺป    
ปจฺจนิยมฺป    วิภชิตพฺพ   อสมฺโมหนฺเตน   ฯ   นิโรธวาเร   สทิส   ฯ   
นตฺถิ นานากรณ ฯ     
                      อุปฺปาทนิโรธวาร นิฏ ิต ฯ   
                          ปวตฺติวาโร ฯ     
                          ____________    
                          ปริ ฺาวาโร      
        [๑๒๒๐]  โย  กายสงฺขาร  ปริชานาติ  โส วจีสงฺขาร ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  วจีสงฺขาร  ปริชานาติ  โส  กายสงฺขาร     
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยถา  ขนฺธยมเก  ปริ ฺาวาร  วิภตฺต  เอว    
สงฺขารยมเกป ปริ ฺาวาร วิภชิตพฺพ ฯ     
                        ปริ ฺาวาร นิฏ ิต ฯ    
                        สงฺขารยมก นิฏ ิต ฯ   
                         _________________     
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                           อนุสยยมก    
                          สตฺต อนุสยา      
                กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโย มานานุสโย ทิฏานุสโย      
                วิจิกิจฺฉานุสโย ภวราคานุสโย อวิชฺชานุสโย ฯ    
        [๑๒๒๑]   กตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ:   กามธาตุยา  ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   เอตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ฯ   กตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
อนุเสติ:   ทุกขฺาย   เวทนาย   เอตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อนุเสติ  ฯ  กตฺถ   
มานานุสโย    อนุเสติ:    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   มานานุสโย   อนุเสติ   ฯ   กตฺถ   ทฏิานุสโย   
อนุเสติ:    สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ    เอตฺถ   ทิฏานุสโย   
อนุเสติ   ฯ   กตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ:  สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ฯ   กตฺถ  ภวราคานุสโย    
อนุเสติ:     รปูธาตุยา     อรูปธาตุยา     เอตฺถ     ภวราคานุสโย     
อนุเสติ   ฯ   กตฺถ   อวิชชฺานุสโย   อนุเสติ:  สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ เอตฺถ อวิชฺชานุสโย อนุเสติ ฯ    
                          อนุสยวาโร     
        [๑๒๒๒]   ยสฺส   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย    
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส   
กามราคานุสโย    อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย   
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อนุเสติ   ตสฺส   มานานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
มานานุสโย   อนุเสติ   ตสสฺ   กามราคานุสโย  อนุเสตีติ:  อนาคามิสฺส   
มานานุสโย    อนุเสติ    โน   จ   ตสฺส   กามราคานุสโย   อนุเสติ    
ติณฺณ    ปุคฺคลาน    มานานุสโย   จ   อนุเสติ   กามราคานุสโย   จ   
อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส ทฏิานุสโย อนุเสตีติ:   
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน  กามราคานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  เตส  ทฏิานุสโย    
อนุเสติ   ปุถชฺุชนสฺส   กามราคานุสโย   จ   อนุเสติ   ทฏิานุสโย  จ    
อนุเสติ   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   กามราคานุสโย  อนุเสติ   
ตสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน  กามราคานุสโย         
อนุเสติ  โน  จ  เตส  วิจิกิจฺฉานุสโย อนุเสติ ปุถุชฺชนสฺส กามราคานุสโย   
จ    อนุเสติ   วิจิกิจฉานุสโย   จ   อนุเสติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน    
วิจิกิจฺฉานุสย   อนุเสติ  ตสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ   
ยสฺส    กามราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ภวราคานุสย อนุเสติ ตสฺส กามราคานุสโย    
อนุเสตีติ:     อนาคามสฺส     ภวราคานุสโย    อนุเสติ    โน    จ    
ตสฺส   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน  ภวราคานุสโย  จ     
อนุเสติ   กามราคานุสโย   จ   อนุเสติ   ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย    
อนุเสติ   ตสฺส  อวิชชฺานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสตีติ:  อนาคามิสฺส    
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อวิชฺชานุสโย    อนุเสติ   โน   จ   ตสฺส   กามราคานุสโย   อนุเสติ    
ติณฺณ    ปุคฺคลาน   อวิชฺชานุสโย   จ   อนุเสติ   กามราคานุสโย   จ    
อนุเสติ ฯ    
        [๑๒๒๓]  ยสฺส  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  มานานุสโย อนุเสตีติ:   
อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มานานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโยข    
อนุเสตีติ:    อนาคามิสฺส    มานานุสโย    อนุเสติ   โน   จ   ตสฺส    
ปฏิฆานุสโย    อนุเสติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   มานานุสโย   จ   อนุเสติ   
ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  ปฏฆิานุสโย อนุเสติ ตสฺส ทิฏานุสโย   
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   ปฏิฆานุสโย         
อนุเสติ    โน    จ    เตส    วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ปุถชฺุชนสฺส    
ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสติ  จิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ(           
ยสฺส  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ภวาราคานุสโย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสโย   
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อวิชชฺายนุสโย  อนุเสติ   
ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   อนุเสตีติ:   อนาคามิสฺส   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   
โน   จ   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ  ติรฺณ  ปุคฺคลาน  อวิชชฺานุสโย    
จ อนุเสติ ปฏิฆานุสโย จ อนุเสติ ฯ     
        [๑๒๒๔]   ยสฺส   มานานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย    อนุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   มานานุสโย   อนุเสติ   
โน   จ   เตส   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ  ปุถุชชฺนสฺส  มานานุสโย  จ    
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อนุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสฺโย          
อนุเสติ    ตสสฺ    มานานุสโย    อนุเสติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส     
มานานุสโย    อนุเสติ   ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุโย     
อนุเสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส     
มานานุสโย อนุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๒๒๕]    ยสฺส   ทิฏานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย    
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺส    ทิฏานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   ทิฏานุสโย    
อนุเสติ    ตสสฺ    ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุโย   อนุเสตีติ:   
อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติสตสฺส  ทิฏานุสโย     
อนุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   อวิชชฺานุสโย   อนุเสติ   โน  จ  เตส   
ทิฏานุสโย  อนุเสติ  ปุถชฺุชนสฺส  อวิชฺชานุสโย  จ  อนุเสติ  ทฏิานุสโย         
จ อนุเสติ ฯ     
        [๑๒๒๖]   ยสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส  ภวราคานุสโย   
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน     
อวิชฺชานุสโย    อนุเสติ    ตสฺส    วิจิกจฺิฉานุสโย   อนุเสตีติ:   ติรฺณ         
ปุคฺคลายน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  เตส  วิจิกิจฺฉานุสโย อนุเสติ    
ปุถุชชฺนสฺส อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ วิจิกิจฺฉานุสโย จ อนุเสติ ฯ    
        [๑๒๒๗]   ยสฺส   ภวราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   อวิชฺชานุสโย     
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย  อนุเสติ    
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ตสฺส ภวราคานุสโย อนุเสตีติ: อามนฺตา ฯ     
        [๑๒๒๘]   ยสฺส   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ    
ตสฺส  มานานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน มานานุสโย     
อนุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   
อนาคามิสฺส   มานานุสโย   อนุเสติ   โน   จ   ตสฺส  กามราคานุสโย    
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   มานานุสโย   จ    
อนุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  ฯ  ยสฺส    
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส  ทฏิานุสโย ฯเปฯ   
วิจิกิจฺฉานุสโย    อนุเสตีติ:   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   เตส  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ   
ปุถุชชฺนสส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   อนุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส๛    
กามราคานุสโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ     
ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ ตสฺส ภวราคานุสโย    
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสโย   อนเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ    
อนุเสนฺตีติ:    อนาคามิสส   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   โน   จ   ตสฺส     
กามราคานสุโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน    
อวิชฺชานุสโย    จ   อนุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
อนุเสนฺติ ฯ      
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        [๑๒๒๙]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ มานานุสโย จ      
อนุเสนฺติ    ตสฺส    ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:   
ทฺวินฺน  ปุคฺคลายน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
อนุเสนฺติ  โน  จ  เตส  วิจิกิจฺฉานุโย อนุเสติ ปุถุชชฺนสฺส กามราคานุสโย    
จ    ปฏิฆานุสโย    จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสโย     
จ   อนุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส     
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อนุเสนฺตีติ:     
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ     อนุเสนฺติ     ตสฺส    ภวราคานุสโย    ฯเปฯ    อวิชฺชานุสโย     
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย  อนุเสติ   
ตสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโยก  จ  มานานุสโย  จ อนุเสนฺตีติ:    
อนาคามิสฺส  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส   
กามราคานุสโย    จ    ปฏฆิานุสโย   จ   อุเสนฺติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน    
อวิชฺชานุสโย  จ  อนุเสติ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย    
จ อนุเสนฺติ ฯ     
        [๑๒๓๐]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา ฯ          
ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ อนุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย จ ทฏิานุสโย จ     
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อนุเสนฺติ    ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุโย   อนุเสตีติ:     
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย อนุเสติ ตสฺส กามราคานุสโย    
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ:   
อนาคามิสฺส   อวิชชฺานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ    
ตสฺส   กมราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  อวิชชฺานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  เตส  ทิฏานุสโย อนุเสติ ปุถุชชฺนสฺส    
อวิชฺชานุสโย  จ  อนุเสติ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย    
จ ทิฏานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ    
        [๑๒๓๑]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  ตสฺส  ภวราคานุสโย   
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน     
อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ    
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   
อนาคามิสฺส   อวิชชฺานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ    
ตสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   อนุเสนฺติ  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  จ  อนเุสนฺติ  ปุถุชชฺนสฺส  อวิชชฺานุสโย      
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   เตส    
ทิฏานุสโย   จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ปุถชฺุชนสฺส  อวิชฺชานุสโย        
จ   อนุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  มานานุสโย  จ      
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ทิฏานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ    
        [๑๒๓๒]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส   
อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย     
อนุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ:   
อนาคามิสฺส   อวิชชฺานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ภวราคานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ ทฏิานุสโย   
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อวิชฺชานสุโย        
จ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ภวราคานุสโย      
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ทิฏานุสโย   จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ   ปถุุชชฺนสฺส   อวิชฺชานุสโย   จ  อนุเสติ  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
ภวราคานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ      
        [๑๒๓๓]   ยตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย    
อนุเสตีติ:   โน   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ    
กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   โน   ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ     
ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน มานานุสโย๔    
อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
เอตฺถ   มานานุสโย   อนุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ    
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กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ เอตฺถ มานานุสโย จ อนุเสติ กามราคานุสโย   
จ   อนุเสติ   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย   
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:  ทุกฺขาย    
เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ    
โน   จ   ตตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสติ  กามราคานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ     
ยตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  โน ฯ    
ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ กามราคานุสโย อนุเสตีติ:    
โน  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสตีติ:     
อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย อนุเสติ ตตฺถ กามราคานุสโย    
อนุเสตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา เอตฺถ อวิชฺชานุสโย   
อนุเสติ   โน   จ   ตตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ เอตฺถ อวิชชฺานุสโย จ อนุเสติ กามราคานุสโย จ อนุเสติ ฯ     
        [๑๒๓๔]  ยตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  มานานุสโย อนุเสตีติ:   
โน   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   มานานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
อนุเสตีติ:   โน   ฯ   ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย    
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสตีติ:  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ     
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โน   จ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสติ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสติ ฯ ยตฺถ ปฏฆิานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:   โน  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน     
ภวราคานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ:  โน  ฯ  ยตฺถ   
ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยตฺถ   วา   ปน  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ:    
 กามธาตุยา  ทวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา เอตฺถ อวิชฺชานุสโย    
 อนุเสติ   โน   จ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ  ทุกขฺาย  เวทนาย    
 เอตฺถ อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ ปฏิฆานุสโย จ อนุเสติ ฯ     
        [๑๒๓๕]   ยตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย   
อนุเสติ     ตตฺถ    มานานุสโย    อนุเสตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย    
เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   โน  จ  ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา เอตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ    อนุเสติ    มานานุสโย   จ   อนุเสติ   ฯ   ยตฺถ   มานานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เอตฺถ   มานานุสโย   อนุเสติ   โน  จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ     
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  มานานุสโย  จ  อนุเสติ  ภวราคานุสโย    
จ   อนุเสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ภวราคานุสโย   อนุเสติ  ตตฺถ    
มานานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ-    
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ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ วา ปน อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ     ตตฺถ    มานานุสโย    อนุเสตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย    
เอตฺถ   อวิชชฺานุสโย   อนุเสติ   โน   จ  ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา เอตฺถ อวิชฺชานุสโย   
จ อนุเสติ มานานุสโย จ อนุเสติ ฯ      
        [๑๒๓๖]    ยตฺถ   ทฏิานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย    
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ    
ตตฺถ    ทิฏานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   ทฏิานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ   ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ     
เอตฺถ   ทฏิานุสโย   อนุเสติ   โน  จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสติ  ภวราคานุสโย     
จ   อนุเสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ภวราคานุสโย   อนุเสติ  ตตฺถ    
ทิฏานุสโย   อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   ทิฏานุสโย  อนุเสติ   
ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ วา ปน อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ ตตฺถ ทิฏานุสโย อนุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๒๓๗]   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
อนุเสตีติ:    กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
อนุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสติ   ภวราคานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ     
ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย อนุเสตีติ:   
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อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   
อนุเสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย อนุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๒๓๘]   ยตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย     
อนุเสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ     
ภวราคานุสโย    อนุเสตีติ:    กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ    
อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ รปูธาตุยา     
อรูปธาตุยา เอตฺถ อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ ภวราคานุสโย จ อนุเสติ ฯ     
        [๑๒๓๙]   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ    
ตตฺถ   มานานุสโย   อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มานานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  เอตฺถ  มานานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน จ    
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   ทุกฺขาย   เวทนาย  เอตฺถ  ปฏิฆานุสโย   
อนุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย จ มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ๑ ฯ     
ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตตฺถ  ทฏิานุสโย     
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย    อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน     
#๑ ทุกฺขาย เวทนาสูตฺยาทิ ภวราคานุสยวาเร วกฺขมานเหตุโต อติเรก     
#สิยา ฯ       
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วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อนุเสนฺตีติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ          
โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ อนุเสนฺติ กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ อนุเสนฺติ    
โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย อนุเสติ ทุกฺขาย เวทนาย เอตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   กามราคานุสโย    
อนุเสติ   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ    
ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา ปน ภวราคานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   
โน   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ  อนุเสนฺติ    
โน   จ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ     
อวิชฺชานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน จ ตตฺถ กามราคานุสโย   
อนุเสติ ฯ    
         [๑๒๔๐]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
อนุเสนฺติ    ตตฺถ    ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:    
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นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ กามราคานุสโย    
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    มานานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อนุเสนฺติ    
โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ อนุเสนฺติ กามธาตุยา     
ทฺวีสุ    เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ     
มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ทุกขฺาย     
เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ     
ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ ยตฺถ กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อนุเสนฺตีติ:     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  มานานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย จ     
อนุเสนฺติ   โน  จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  ปฏิฆานุสโย อนุเสติ โน จ ตตฺถ ภวราคานุสโย    
จ   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  ๑  ฯ  ยตฺถ     
#๑ กามธาตุยา ทฺวีสุ เวทนาสุ ฯเปฯ ปฏฆิานุสโย จ มานานุสโย จ      
#อนุเสนฺตีติ วจน อติเรก สิยา ฯ อิมสฺมึ หิ วาเร ภวราคานุสยสฺเสว    
#อ ฺเหิ สทฺธึ อนุสยนฏาน ปุจฺฉติ น อ ฺเส ตสฺมา ยตฺถ    
#โส อนุเสติ ต ฺเว นิทฺทิสิตฺวา วิสฺสชฺชนา กาตพฺพา ฯ    
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กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ    กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
อนุเสนฺตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย จ มานานุสโย   
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ   กามธาตุยา   ทวีฺสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ    
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ ตตฺถ ปฏิฆานุสโย     
อนุเสติ   ทุกขฺาย   เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ โน จ ตตฺถ กามราคานุสโย จ มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ     
         [๑๒๔๑]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ         
ยตฺถ   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ: รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย    
จ   มานานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ     
ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   ทกฺุขาย   เวทนาย   เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ    มานานุสโย    จ   อนุเสนฺติ   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ      
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ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  ตตฺถ   
ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย     
อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย    จ    อนุเสนฺตีติ:    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   เอตฺถ    
ภวราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ อนุเสนฺติ โน จ ตตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ                   
อนุเสนฺติ   โน  จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสนฺติ     
โน   จ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ  ๑  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ   อนุเสนฺติ   ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   อนุเสตีติ:   
นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ ตตฺถ กามราคานุสโย จ   
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ: รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ กามราคานุสโย จ   
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย   
#๑ อิธาป กามธาตุยา ทฺวีสุ เวทนาสูตฺยาทิ วุตฺตาธิปฺปายโต อติเรก    
#สิยา ฯ    
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อนุเสติ   ทุกขฺาย   เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
ทิฏานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย จ มานานุสโย    
จ อนุเสนฺติ ฯ     
         [๑๒๔๒]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  ตตฺถ   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    อนุเสนฺตีติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ    
ภวราคานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย จ     
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน จ ตตฺถ ภวราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  ปฏิฆานุสโย   
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  ตตฺถ    
ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ ๑ ฯ     
ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย     
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   อนุเสตีติ:   
นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ ตตฺถ กามราคานุสโย จ   
#๑ อิธาป กามธาตุยา ทฺวีสุ เวทนาสูตฺยาทินา วุตฺตาธิปฺปายโต อติเรเกน    
#ภวิตพฺพ ฯ      
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ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
อนุเสนฺตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย จ มานานุสโย   
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  ตตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ ปฏิฆานุสโย    
อนุเสติ   ทุกขฺาย   เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ โน จ ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ      
         [๑๒๔๓]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย จ ภวราคานุสโย จ อนุเสนฺตีติ: รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชชฺานุสโย   จ   มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย   
จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   ภวราคานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ    
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย จ มานานุสโย   
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ทุกขฺาย   เวทนาย      
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เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
ภวราคานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ      
         [๑๒๔๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   อนุเสตีติ:   โน   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   โน   ฯ  ยสสฺ    
ยตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสตีติ:   
อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   อนาคามิสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ  โน  จ    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ติณฺณ   ปคฺุคลาน  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
กามราคานุสโย    อนุเสติ   เตสเยว   ปคฺุคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  จ  อนุเสติ  กามราคานุสโย  จ    
อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ ตสฺส ตตฺถ ทิฏานุสโย    
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสตีติ:   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา          
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   โน   จ    
เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ปุถชฺุชนสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  อนุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   ปถุุชชฺนสฺส  ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ   
กามราคานุสโย    อนุเสติ    ตสฺเสว   ปคฺุคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสติ  กามราคานุสโย  จ     
อนุเสติ   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ ภวราคานุสโย    
อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   โน   ฯ  ยสสฺ    
ยตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส    
ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสตีติ:   อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ    
โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน     
ทกฺุขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย     
อนุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  อนุเสติ  เตสเยว     
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ   
อนุเสติ กามราคานุสโย จ อนุเสติ ฯ     
         [๑๒๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ ตสฺส ตตฺถ มานานุสโย    
อนุเสตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ     
ตสฺส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
อนุเสติ     ตสฺส     ตตฺถ    ทิฏานุสโย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย    
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อนุเสตีติ:  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ ปฏิฆานุสโย          
อนุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  ปุถชฺุชนสฺส   
ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ   อนุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ     
ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสตีติ:   ปุถชฺุชนสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ    
โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย    
เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย จ อนุเสติ ปฏิฆานุสโย จ อนุเสติ ฯ   
ยสฺส  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย อนุเสตีติ:    
โน   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   อนุเสตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ  ยตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อนุเสติ     
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ:   
อนาคามิสฺส    กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
อนุเสติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส ตตฺถ 
อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ ปฏิฆานุสโย จ อนุเสติ ฯ    
         [๑๒๔๖]  ยสฺส  ยตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ ตสฺส ตตฺถ ทฏิานุสโย    
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ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย    อนุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  มานานุสโย     
อนุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  ปุถชฺุชนสฺส   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส  ตตฺถ     
มานานุสโย  จ  อนุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา ปน     
ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสตีติ:    
ปุถุชชฺนสฺส   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ  วิจิกจฺิฉานุสโย  อนุเสติ   
โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ  ตสฺเสว ปุคฺคลสฺส กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ   อนุเสติ   มานานุสโย   จ   อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  มานานุสโย     
อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:   จตุนฺน  ปุคฺคลาน    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  มานานุสโย  จ  อนุเสติ  ภวราคานุสโย  จ     
อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
มานานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  มานานุสโย  อนุเสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  อนุเสตีติ:    
จตุนฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย   อนุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน     
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กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ มานานุสโย จ อนุเสติ ฯ   
         [๑๒๔๗]  ยสฺส  ยตฺถ ทฏิานุสโย อนุเสติ ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย    
อนุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกจฺิฉานุสโย     
อนุเสติ ตสฺส ตตฺถ ทิฏานุสโย อนุเสตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๒๔๘]   ยสฺส   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส  ตตฺถ     
ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  ปุถชฺุชนสฺส  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส   
ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อนุเสติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
อนุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสสฺ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสติ  ภวราคานุสโย  จ  อนุเสติ  ฯ ยสฺส วา ปน     
ยตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ:    
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
อนุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  ปุถชฺุชนสฺส   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ   อนุเสติ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสติ   ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ:          
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
อนุเสติ  ปุถชฺุชนสฺส  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา     
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ตสฺส ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ วิจิกิจฺฉานุสโย จ อนุเสติ ฯ      
         [๑๒๔๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส  ตตฺถ    
อวิชฺชานุสโย  อนุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา ปน ยตฺถ อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:   จตุนนฺ  ปุคฺคลาน    
กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ อวิชฺชานุสโย อนุเสติ โน จ เตส    
ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน รูปธาตุยา อรูปธาตุยา    
เตส ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ ภวราคานุสโย จ อนุเสติ ฯ    
         [๑๒๕๐]  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏฆิานุสโย จ อนุเสนฺติ     
ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มานานุสโย   อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อนุเสนฺตีติ:   อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ    
กามราคานุสโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  อนุเสติ  โน  จ    
เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  เตสเยว    
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ   เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย  จ     
กามราคานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ทิฏานุสโย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกจฺิฉานุสโย  อนุเสติ ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย     
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จ     ปฏิฆานุสโย     จ     อนุเสนฺตีติ:    ปุถชฺุชนสฺส    รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส   
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ    
กามราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย อนุเสติ   
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย     
อนุเสติ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
ยตฺถ    ภวราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ  อนุเสนฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:   
นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ: อนาคามิสฺส กามธาตุยา   
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย    
อนุเสติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ    ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   
อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  เตส ตตฺถ กามราคานุสโย จ ปฏฆิานุสโย   
จ    อนุเสนฺติ   เตสเยว   ปคฺุคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ     
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เตส    ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย    
เวทนาย   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
โน จ เตส ตตฺถ กามราคานุสโย อนุเสติ ฯ     
         [๑๒๕๑]  ยสฺส  ยตฺถ กามราคานุสโย จ ปฏฆิานุสโย จ มานานุสโย     
จ    อนุเสนฺติ    ตสฺส   ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
อนุเสนฺตีติ:    ปุถชฺุชนสฺส    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตสฺส   ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย จ กามราคานุสโย   
จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
อนุเสติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสสฺ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย     
จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย    
อนุเสตีติ:    นตฺถิ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ภวราคานุสโย     
อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ มานานุสโย จ      
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อนุเสนฺตีติ:  โน  ๑  ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ  กามราคานุสโย จ ปฏิฆานุสโย จ    
มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสตีติ: นตฺถิ ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   อนาคามิสฺส    
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ  โน  จ  ตสฺส   
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ     
ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  โน  จ    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  ติณฺณ     
ปุคฺคลาน   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ    
มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ มานานุสโย     
จ    อนุเสนฺติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ    
เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ     
#๑ อย ปาโ วิจาเรตพฺโพ ภวราคานุสยสฺส จ มานานุสยสฺส จ    
#รูปารูปธาตูสุ ลพฺภมานตฺตา ฯ จตุนฺน ปุคฺคลาน รูปธาตุยา อรูปธาตุยา    
#เตส ตตฺถ ภวราคานุสโย จ มานานุสโย จ อนุเสนฺติ   
#โน จ เตส ตตฺถ กามราคานุสโย จ ปฏฆิานุสโย จ อนุเสนฺตีติ     
#เอว วิสฺสชฺชนาย ภวิตพฺพ ฯ       
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ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ        
        [๑๒๕๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ      
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย    จ   อนุเสนฺตีติ:   ปถุุชชฺนสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ     
อนุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อนุเสนฺติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   
ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ     
ทิฏานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ   
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ ยสฺส ยตฺถ กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   อนุเสนฺติ    
ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
ยตฺถ    ภวราคานุสโย   อนุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ:  ติณฺณ   
ปุคฺคลาน   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย  จ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 462 

มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ปุถชุชฺนสฺส  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ ทิฏานุสโย    
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ   อนุเสนฺติ   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย                  
จ    มานานุสโย    จ    ทฏิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ    
อวิชฺชานุสโย  อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย   
อนุเสติ    ตสสฺ    ตตฺถ    กามราคานุสโย    จ    ปฏิฆานุสโย   จ    
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:  อนาคามิสฺส  ทุกฺขาย    
เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ     
โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทิฏานุสโย     
จ     อนุเสนฺติ     ทฺวินฺน     ปุคฺคลาน    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    
เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  โน  จ    
เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ     
อนุเสนฺติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  เตส   
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อนุเสนฺติ    
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ  อนุเสนฺติ    
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เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ปุถชุชฺนสฺส  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย     
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ    อนุเสนฺติ    ตสฺเสว   ปคฺุคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย   เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ   
กามราคานุสโย จ มานานุสโย จ อนุเสนฺติ ฯ    
        [๑๒๕๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ      
มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ ตสฺส ตตฺถ    
ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน ยตฺถ ภวราคานุสโย    
อนุเสติ    ตสสฺ    ตตฺถ    กามราคานุสโย    จ    ปฏิฆานุสโย   จ    
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย    
จ     ปฏิฆานุสโย    จ    ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   
อนุเสนฺติ  ปุถุชชฺนสฺส  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ ภวราคานุสโย    
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จ   มานานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ    
โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ฯ     
ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย          
อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    อนุเสนฺตีติ:   อนาคามิสฺส    
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   โน   จ    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสเฺสว   ปุคฺคลสฺส   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย     
จ     อนุเสนฺติ     ทฺวินฺน     ปุคฺคลาน    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    
เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  โน  จ    
เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ    
เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ มานานุสโย     
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย  จ  ทิฏานุสโย   
จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   อนุเสนฺตี   เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย     
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เวทนาย   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ ทิฏานุสโย จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   อนุเสนฺติ   ปถุุชชฺนสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา          
ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ มานานุสโย จ ทฏิานุสโย จ วิจิกจฺิฉานุสโย    
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ    อนุเสนฺติ    ตสฺเสว   ปคฺุคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ อนุเสนฺติ โน จ ตสฺส ตตฺถ ปฏิฆานุสโย   
อนุเสติ    ตสเฺสว    ปุคฺคลสฺส    ทุกฺขาย    เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ ฯ     
         [๑๒๕๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อนุเสตีติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสฺส    
วา  ปน  ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
ภวราคานุสโย   จ   อนุเสนฺตีติ:   อนาคามิสฺส  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ภวราคานุสโย  จ    
อนุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
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ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสเฺสว   ปุคฺคลสฺส   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  มานานุสโย     
จ   อนุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    ภวราคานุสโย   จ    
อนุเสนฺติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส ตตฺถ อวิชชฺานุสโย    
อนุเสติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ   ทวิฺนฺน   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ          
อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  โน  จ     
เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ     
วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    อนุเสนฺติ    เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ   
มานานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   อนุเสนฺติ    
เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
อนุเสนฺติ  ปุถุชชฺนสฺส  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย    
จ     มานานุสโย    จ    ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    
ภวราคานุสโย   จ  อนุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
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ปฏิฆานุสโย   จ   อนุเสนฺติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   อนุเสนฺติ   โน   จ     
ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   ภวราคานุสโย  จ  อนุเสนฺติ  ตสฺเสว    
ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  ปฏฆิานุสโย    
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   อนุเสนฺติ   โน   จ     
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ      
อนุเสนฺติ ฯ     
                        อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
         [๑๒๕๕]   ยสฺส   กามราคานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย    
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ    
ตสฺส  กามราคานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  กามราคานุสโย     
นานุเสติ      ตสฺส      มานานุสโย     นานุเสตีติ:     อนาคามิสฺส    
กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตสฺส   มานานุสโย   นานุเสติ    
อรหโต   กามราคานุสโย   จ  นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ     
ยสฺส  วา  ปน  มานานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส กามราคานุสโย นานุเสตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส  ทฏิานุสโย    
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย  นานุเสตีติ:  ทฺวินฺน          
ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   โน   จ  เตส  กามราคานุสโย     
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นานุเสติ  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ กามราคานุสโย   
จ    นานุเสติ    ฯ    ยสฺส    กามราคานุสโย    นานุเสติ    ตสฺส    
ภวราคานุสโย    ฯเปฯ    อวิชฺชานุสโย    นานุเสตีติ:    อนาคามิสฺส    
กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตสฺส   อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ    
อรหโต   กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  อวิชฺชานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ     
ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  นานุเสติ ตสฺส กามราคานุสโย นานุเสตีติ:     
อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๕๖]  ยสฺส  ปฏฆิานุสโย นานุเสติ ตสฺส มานานุสโย นานุเสตีติ:   
อนาคามิสฺส    ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตสฺส   มานานุสโย     
นานุเสติ    อรหโต    ปฏฆิานุสโย   จ   นานุเสติ   มานานสุโย   จ    
นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มานานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย    
นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ ตสฺส ทิฏานุสโย   
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย    นานุเสติ   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   นานุเสตีติ:   ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส  ปฏิฆานุสโย นานุเสติ   
ทฺวินฺน    ปุคฺคลาน   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   นานุเสติ   ปฏิฆานุสโย   จ          
นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ภวราคานุสโย  ฯเปฯ    
อวิชฺชานุสโย   นานุเสตีติ:  อนาคามิสฺส  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  โน  จ    
ตสฺส   อวิชชฺานุสโย   นานุเสติ   อรหโต   ปฏิฆานุสโย   จ  นานุเสติ   
อวิชฺชานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  นานุเสติ      
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ตสฺส ปฏิฆานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๒๕๗]  ยสฺส  มานานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสโย   
นานุเสติ     ตสฺส    มานานุสโย    นานุเสตีติ:    ติณฺณ    ปุคฺคลาน   
วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส  มานานุสโย  นานุเสติ  อรหโต     
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ   มานานุสโย   จ   นานุเสติ  ฯ  ยสสฺ     
มานานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุโย     
นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  นานุเสติ ตสฺส     
มานานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๒๕๘]   ยสฺส   ทฏิานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส  วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ    
ตสฺส ทิฏานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๒๕๙]   ยสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ภวราคานุสโย   
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสโย   นานุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย         
นานุเสติ  โน  จ  เตส  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  อรหโต วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ   นานุเสติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน     
อวิชฺชานุสโย นานุเสติ ตสฺส วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๖๐]   ยสฺส   ภวราคานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  อวิชฺชานุสโย     
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  นานุเสติ   
ตสฺส ภวราคานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 470 

         [๑๒๖๑]   ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานเุสนฺติ    
ตสฺส    มานานุสโย   นานุเสตีติ:   อนาคามิสฺส   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส  มานานุสโย  นานุเสติ    
อรหโต  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  มานานุสโย จ    
นานุเสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   มานานสุโย   นานุเสติ   ตสฺส    
กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ  ตสฺส  ทฏิานุสโย   
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
นานุเสนฺตีติ:   ทฺวินฺน   ปคฺุคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   โน  จ        
เตส    กามราคานุสโย    จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ทฺวินนฺ     
ปุคฺคลาน  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย   
จ    นานุเสนฺติ   ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ    
นานุเสนฺติ   ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสโย  นานุเสตีติ:     
อนาคามิสฺส   กามราคานุสโย   จ  ปฏฆิานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ     
ตสฺส  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  อรหโต  กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย    
จ   นานุเสนฺติ   อวิชชฺานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน    
อวิชฺชานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ        
         [๑๒๖๒]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ       
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นานุเสนฺติ   ตสฺส   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   
อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ นานุเสนฺตีติ: ทฺวินฺน    
ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  อนาคามิสฺส  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ    กามราคานุสโย    จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ     
ตสฺส   มานานุสโย   นานุเสติ   อรหโต   วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ     
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ฯ    
ยสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ     
ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ  อวิชชฺานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยสฺส   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   นานุเสติ  ตสฺส  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ       
         [๑๒๖๓]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ   ทฏิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ตสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสตีติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสติ ตสฺส กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:   
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ        
โน   จ   เตส   กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย  จ  มานานุสโย  จ      
นานุเสนฺติ    อนาคามิสฺส    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  มานานุสโย    
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นานุเสติ   อรหโต   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ ทิฏานุสโย จ นานุเสนฺติ ฯเปฯ      
         [๑๒๖๔]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส  ภวราคานุสโย   
ฯเปฯ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา ฯ ยสฺส วา ปน อวิชฺชานุสโย     
นานุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  มานานุสโย    
จ ทิฏานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๒๖๕]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส   
อวิชฺชานุสโย   นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชฺชานุสโย     
นานุเสติ   ตสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๖๖]   ยตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสติ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
นานุเสตีติ:   ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสติ    
โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา อปริยาปนฺเน     
เอตฺถ   กามราคานุสโย   จ   นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ     
ยตฺถ  วา  ปน  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ กามราคานุสโย นานุเสตีติ:   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  โน  จ   
ตตฺถ   กามราคานุสโย  นานุเสติ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน    
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เอตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ     
ยตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ มานานุสโย นานุเสตีติ: รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    เอตฺถ    กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตตฺถ    
มานานุสโย    นานุเสติ    ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   เอตฺถ     
กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานเุสติ ฯ ยตฺถ วา ปน    
มานานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสโย   
นานุเสตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   
กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ     
อปริยาปนฺเน   เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสติ ตตฺถ กามราคานุสโย    
นานุเสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    กามราคานุสโย    นานุเสติ     
ตตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสตีติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   เอตฺถ   
กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ    
ทุกฺขาย   เวทนาย  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  นานเุสติ     
ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน ภวราคานุสโย นานุเสติ    
ตตฺถ    กามราคานุสโย   นานุเสตีติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   
เอตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  ตตฺถ กามราคานุสโย นานุเสติ     
ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ     
กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ ตตฺถ      
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อวิชฺชานุสโย   นานุเสตีติ:   ทกฺุขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
เอตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย นานุเสติ   
อปริยาปนฺเน   เอตฺถ   กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  อวิชฺชานุสโย  จ    
นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน อวิชฺชานุสโย นานุเสติ ตตฺถ กามราคานุสโย   
นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๖๗]  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย นานุเสติ ตตฺถ มานานุสโย นานุเสตีติ:   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ ปฏิฆานุสโย    
นานุเสติ   โน   จ  ตตฺถ  มานานุสโย  นานุเสติ  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ    
ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  วา ปน     
มานานุสโย    นานุเสติ    ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสตีติ:   ทุกฺขาย     
เวทนาย   เอตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
นานุเสติ   อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย   
จ   นานุเสติ   ฯ   ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย     
ฯเปฯ      วิจิกิจฺฉานุสโย      นานุเสตีติ:     กามธาตุยา     ทฺวีสุ    
เวทนาสุ    รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   เอตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   
โน  จ  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  อปริยาปนฺเน เอตฺถ ปฏฆิานุสโย   
จ   นานุเสติ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย นานุเสตีติ: รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    เอตฺถ    ปฏฆิานุสโย    นานุเสติ    โน    จ   ตตฺถ      
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ภวราคานุสโย   นานุเสติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน                
เอตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ   ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ     
ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย นานุเสตีติ:   
ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ  โน  จ  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   อปริยาปนฺเน     
เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ ยตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  นานุเสตีติ:  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  ปฏฆิานุสโย  นานุเสติ   
โน  จ  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ ปฏิฆานุสโย     
จ   นานุเสติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน     
อวิชฺชานุสโย นานุเสติ ตตฺถ ปฏิฆานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๖๘]  ยตฺถ  มานานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   ทกฺุขาย   เวทนาย   เอตฺถ  มานานุสโย    
นานุเสติ   โน   จ   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   อปริยาปนฺเน    
เอตฺถ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ ยตฺถ    
วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตตฺถ  มานานุสโย  นานุเสตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ   ตตฺถ   ภวราคานุสโย    
นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย นานุเสติ ตตฺถ    
มานานุสโย    นานุเสตีติ:    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   
ภวราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  ตตฺถ  มานานุสโย  นานุเสติ  ทุกฺขาย     
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เวทนาย  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ มานานุสโย    
จ   นานุเสติ   ฯ   ยตฺถ   มานานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย   
นานุเสตีติ:   ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  มานานุสโย  นานุเสติ  โน  จ    
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   นานุเสติ   อปรยิาปนฺเน  เอตฺถ  มานานุสโย  จ   
นานุเสติ  อวิชฺชานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย     
นานุเสติ ตตฺถ มานานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๖๙]   ยตฺถ   ทฏิานุสโย   นานุเสติ   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ    
ตตฺถ ทิฏานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๒๗๐]   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  นานุเสติ     
ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ    
ภวราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ     
อปริยาปนฺเน   เอตฺถ   ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสติ ตตฺถ อวิชฺชานุสโย นานุเสตีติ:         
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   อวิชชฺานุสโย   นานุเสติ   ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๒๗๑]   ยตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย     
นานุเสตีติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  ภวราคานุสโย นานุเสติ     
โน  จ  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ อปริยาปนฺเน เอตฺถ ภวราคานุสโย    
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จ   นานุเสติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน     
อวิชฺชานุสโย นานุเสติ ตตฺถ ภวราคานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๒๗๒]   ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ    
ตตฺถ    มานานุสโย    นานุเสตีติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน จ ตตฺถ มานานุสโย     
นานุเสติ   อปริยาปนฺเน   เอตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
นานุเสนฺติ   มานานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มานานุสโย     
นานุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:   
ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  มานานุสโย  จ  กามราคานุสโย จ นานุเสนฺติ     
โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  มานานุสโย    
จ   นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  นานุเสนฺติ  ฯ     
ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตตฺถ ทฏิานุสโย     
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา  เอตฺถ   
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ นานุเสนฺติ โน จ ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสติ    อปริยาปนฺเน   เอตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย     
จ   นานุเสนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน     
วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
นานุเสนฺตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ   ตตฺถ   ภวราคานุสโย  นานุเสตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
เอตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน  จ     
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ตตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ภวราคานุสโย   จ   นานุเสติ  ฯ     
ยตฺถ   วา   ปน   ภวราคานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  ภวราคานุสโย   
จ   กามราคานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย    
นานุเสติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   ภวราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ    
อปริยาปนฺเน   เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ  นานุเสนฺติ  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย    
จ    นานุเสนฺติ    ตตฺถ    อวิชฺชานุสโย    นานุเสตีติ:    รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ    
โน  จ  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย นานุเสติ อปริยาปนฺเน เอตฺถ กามราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   อวิชชฺานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   นานุเสติ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๗๓]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ     นานุเสนฺติ     ตตฺถ    ทิฏานุสโย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ    
ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ นานุเสนฺตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย    
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จ    นานุเสนฺติ   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ    
ยตฺถ   วา   ปน   ภวราคานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   นานุเสนฺตีติ:   ทุกฺขาย  เวทนาย    
เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย จ นานุเสนฺติ    
โน   จ   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
เอตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ     
ภวราคานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ     
มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
ยตฺถ   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   นานุเสติ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯฑ      
         [๑๒๗๔]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ   ทฏิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสตีติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสติ ตตฺถ กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๒๗๕]    ยตฺถ    กามราคานุสโย    จ    ปฏฆิานุสโย    จ    
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ  วิจิกจฺิฉานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตตฺถ   
ภวราคานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน ภวราคานุสโย     
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นานุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  มานานุสโย    
จ    ทิฏานุสโย    จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสนฺตีติ:   ทุกฺขาย    
เวทนาย  เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย จ    
นานุเสนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   นานุเสนฺติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  เอตฺถ  ภวราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
มานานุสโย    จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสนฺติ    
อปริยาปนฺเน   เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
นานุเสนฺติ ฯเปฯ   
         [๑๒๗๖]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   นานุเสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย     
นานุเสติ   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๗๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   นานุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส    
ตตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
นานุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน     
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เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานเุสติ    
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   สพฺพตฺถ  กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย    
จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ     
ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสตีติ:  ติณฺณ  ปคฺุคลาน  กามธาตุยา   
ทฺวีสุ    เวทนาสุ    เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ  นานุเสติ   
กามราคานุสโย   จ   นานุเสติ  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  สพฺพตฺถ  ปฏฆิานุสโย    
จ    นานุเสติ    กามราคานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ    
กามราคานุสโย    นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสตีติ:    
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
นานุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ  เตสเยว     
ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
จ   นานุเสติ   มานานุสโย   จ   นานุเสติ   อนาคามิสฺส  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย     
นานุเสติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ   ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
จ    นานุเสติ    มานานุสโย    จ    นานุเสติ    อรหโต   สพฺพตฺถ    
กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานเุสติ ฯ ยสฺส วา ปน    
ยตฺถ   มานานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสตีติ:    
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อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
ทิฏานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกจฺิฉานุสโย   นานุเสตีติ:  ปุถุชชฺนสฺส  ทุกฺขาย         
เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย นานุเสติ    
โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ  ตสฺเสว  ปคฺุคลสฺส   
อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  นานเุสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ    นานุเสติ    ทฺวินฺน    ปคฺุคลาน   สพฺพตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
นานุเสติ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  นานุเสตีติ:   
ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย       
นานุเสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว     
ปุคฺคลาน   ทกฺุขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน     
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ  นานเุสติ    
ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  สพฺพตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานเุสติ  กามราคานุสโย         
จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส     
ตตฺถ    ภวราคานุสโย    นานุเสตีติ:    ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส ตตฺถ    
ภวราคานุสโย    นานุเสติ   เตสเยว   ปคฺุคลาน   ทุกขฺาย   เวทนาย    
อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ภวราคานุสโย     
จ    นานุเสติ   อนาคามิสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   
กามราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย นานุเสติ    
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ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  ตสฺส     
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   นานุเสติ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ    
อรหโต   สพฺพตฺถ   กามราคานุสโย   จ   นานุเสติ  ภวราคานุสโย  จ     
นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ    
กามราคานุสโย    นานุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ    
เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   เตส    
ตตฺถ    กามราคานุสโย    นานุเสติ    เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย   
เวทนาย   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ    
กามราคานุสโย   จ   นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ  ภวราคานุสโย  จ     
นานุเสติ    กามราคานุสโย    จ    นานุเสติ    ฯ    ยสฺส    ยตฺถ    
กามราคานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   นานุเสตีติ:     
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เตส   
ตตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
นานุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ กามราคานุสโย     
จ   นานุเสติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ  อนาคามิสฺส  กามธาตุยา   
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
นานุเสติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   นานุเสติ  ตสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส   อปริยาปนฺเน   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  นานเุสติ   
อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   กามราคานุสโย  จ     
นานุเสติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
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อวิชฺชานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   นานุเสตีติ:     
อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๗๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ     
มานานุสโย   นานุเสตีติ:  ติณฺณ  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  อปริยาปนฺเน     
เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ   มานานุสโย  จ  นานุเสติ    
อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย    
นานุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตสฺส     
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ  อรหโต     
สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ   มานานุสโย   จ  นานุเสติ  ฯ    
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มานานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
นานุเสตีติ:     ติณฺณ     ปคฺุคลาน     ทกฺุขาย     เวทนาย    เตส    
ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย     
นานุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย     
จ    นานุเสติ    ปฏิฆานุสโย    จ    นานุเสติ    อรหโต   สพฺพตฺถ     
มานานุสโย   จ   นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ทฏิานุสโย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสตีติ:    ปุถชฺุชนสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา    
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อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ   
วิจิกิจฺฉานุสโย    นานุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   อปริยาปนฺเน   ตสฺส    
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ  นานุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  ทวิฺนฺน          
ปุคฺคลาน   สพฺพตฺถ   ปฏฆิานุสโย   จ   นานุเสติ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ    
นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส    
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสตีติ:   ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย   
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย   
นานุเสติ    เตสเยว    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
นานุเสติ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ   ทฺวินฺน    ปุคฺคลาน   สพฺพตฺถ   
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ  ฯ  ยสฺส    
ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสตีติ:     
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
นานุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว     
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ   เวทนาสุ   อปริยาปนฺเน   เตส  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสติ   ภวราคานุสโย  จ  นานเุสติ  อนาคามิสฺส    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  โน  จ   
ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย  นานุเสติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา   
ตีสุ    เวทนาสุ    อปริยาปนฺเน    ตสฺส    ตตฺถ    ปฏฆิานุสโย   จ    
นานุเสติ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ  อรหโต  สพฺพตฺถ  ปฏฆิานุสโย     
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จ   นานุเสติ   ภวราคานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน     
ยตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  นานุเสตีติ:     
ติณฺณ  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย นานุเสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   เตสเยว  ปุคฺคลาน   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
จ    นานุเสติ    ปฏิฆานุสโย    จ    นานุเสติ    อรหโต   สพฺพตฺถ     
ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสตีติ:  ติณฺณ   
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส   
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย   
นานุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย จ    
นานุเสติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ  อนาคามิสฺส  กามธาตุยา  ตีสุ    
เวทนาสุ   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  นานุเสติ     
โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   นานุเสติ   ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส     
อปริยาปนฺเน   ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  อวิชฺชานสุโย  จ     
นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสติ  อวิชฺชานุสโย     
จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย  นานุเสติ    
ตสฺส ตตฺถ ปฏิฆานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ   
         [๑๒๗๙]  ยสฺส  ยตฺถ  มานานุสโย นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ ทฏิานุสโย   
ฯเปฯ      วิจิกิจฺฉานุสโย     นานุเสตีติ:     ปุถชฺุชนสฺส     ทุกฺขาย   
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เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย    นานุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   อปริยาปนฺเน   ตสฺส    
ตตฺถ   มานานุสโย  จ  นานุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  อรหโต     
สพฺพตฺถ   มานานุสโย   จ   นานุเสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกจฺิฉานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ มานานุสโย    
นานุเสตีติ:     ติณฺณ    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย     
เวทนาย   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  นานุเสติ     
มานานุสโย    จ   นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   
นานุเสติ   มานานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ   ยสฺส  ยตฺถ  มานานุสโย     
นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ มานานุสโย     
นานุเสตีติ:    จตุนฺน    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    
เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย     
นานุเสติ    เตสเยว    ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   
เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ                  
อรหโต  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ มานานุสโย จ นานุเสติ ฯ     
ยสฺส    ยตฺถ    มานานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   
นานุเสตีติ:  จตุนฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส ตตฺถ มานานุสโย   
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นานุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว   
ปุคฺคลาน    อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย   จ   นานุเสติ   
อวิชฺชานุสโย  จ  นานุเสติ  อรหโต  สพฺพตฺถ  มานานุสโย  จ  นานุเสติ   
อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานสุโย   
นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ มานานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๒๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ทิฏานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสตีติ:  อามนฺตา ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย          
นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ ทิฏานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๒๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ     
ภวราคานุสโย   นานุเสตีติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา    
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส ตตฺถ ภวราคานุสโย    
นานุเสติ     เตสเยว    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ   
อปริยาปนฺเน   เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  ภวราคานุสโย    
จ    นานุเสติ    อรหโต    สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ     
ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย     
นานุเสติ    ตสฺส    ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสตีติ:   ปถุุชชฺนสฺส          
กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย  นานุเสติ    
โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺสณ    
อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ วิจิกิจฺฉานุสโย จ    
นานุเสติ  อรหโต  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานเุสติ  วิจิกิจฺฉานุสโย     
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จ    นานุเสติ   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส    
ตตฺถ    อวิชชฺานุสโย    นานุเสตีติ:    ติณฺณ   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา    
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว   
ปุคฺคลาน   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  นานุเสติ    
อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ    
นานุเสติ  อวิชฺชานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ อวิชชฺานุสโย    
นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ    
อวิชฺชานุสโย    นานุเสตีติ:    จตุนฺน    ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ตีสุ   
เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย    นานุเสติ   เตสเยว   ปคฺุคลาน   อปริยาปนฺเน   เตส    
ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  นานุเสติ  อวิชฺชานุสโย  จ  นานุเสติ  อรหโต    
สพฺพตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ  อวิชชฺานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส ตตฺถ ภวราคานุสโย   
นานุเสตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๘๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
นานุเสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสตีติ:   ติณฺณ  ปุคฺคลาน   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ    
นานุเสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย นานุเสติ เตสเยว ปุคฺคลาน     
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อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ นานุเสนฺติ   
มานานุสโย   จ   นานุเสติ   อนาคามิสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ    
นานุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ  ตสฺเสว    
ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    นานุเสนฺติ    มานานุสโย    จ   นานุเสติ     
อรหโต   สพฺพตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  นานุเสนฺติ     
มานานุสโย  จ  นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ มานานุสโย นานุเสติ     
ตสฺส    ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   นานุเสนฺตีติ:    
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย   เวทนาย   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  จ     
กามราคานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
นานุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย     
จ    นานุเสติ    กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ     
อรหโต   สพฺพตฺถ   มานานุสโย   จ   นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ฯ   ยสสฺ   ยตฺถ   กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ ทฏิานุสโย ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสโย   
นานุเสตีติ:    ปุถชฺุชนสฺส    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตสฺส   ตตฺถ   
กามราคานสุโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย    นานุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   อปริยาปนฺเน   ตสฺส    
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  วิจิกิจฺฉานุสโย     
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จ   นานุเสติ   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   สพฺพตฺถ   ฯเปฯ   ยสฺส  วา  ปน    
ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺตีติ:   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย   
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ     
เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ   
นานุเสนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว    
ปุคฺคลาน  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน เตส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย          
จ    นานุเสติ    กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ     
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   สพฺพตฺถ   ฯเปฯ   ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  นานุเสตีติ:     
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
นานุเสติ     เตสเยว     ปุคฺคลาน    อปรยิาปนฺเน    เตส    ตตฺถ   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ  ภวราคานุสโย  จ    
นานุเสติ  อนาคามิสฺส  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
นานุเสติ   ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน    
ตสฺส    ตตฺถ    กามราคานุสโย    จ   ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ     
ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ  อรหโต  สพฺพตฺถ  ฯเปฯ  ยสฺส  วา  ปน      
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ยตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:  ติณฺณ  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส   
ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  เตส    
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ นานุเสนฺติ โน จ    
เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน อปริยาปนฺเน     
เตส    ตตฺถ    ภวราคานุสโย   จ   นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   ฯเปฯ  ยสฺส  ยตฺถ    
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส ตตฺถ อวิชชฺานุสโย     
นานุเสตีติ:    ติณฺณ    ปุคฺคลาน    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    เตส    
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  เตส     
ตตฺถ    อวิชชฺานุสโย   นานุเสติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   อปริยาปนฺเน    
เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ นานุเสนฺติ อวิชฺชานุสโย     
จ     นานุเสติ     อนาคามิสฺส     กามธาตุยา     ตีส ุ   เวทนาสุ     
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ    
นานุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส  อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ   
นานุเสนฺติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   ฯเปฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ ปฏิฆานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
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         [๑๒๘๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ ทิฏานุสโย ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย     
นานุเสติ    ตสฺส    ตตฺถ    กามราคานุสโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ    
มานานสุโย   จ   นานุเสนฺตีติ:   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย    
เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว   
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปฏฆิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
นานุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว    
ปุคฺคลาน   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  นานุเสติ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   นานุเสนฺติ    
อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ   
นานุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ  ตสฺเสว    
ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
นานุเสนฺติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   ฯเปฯ   ยสฺส   ยตฺถ  กามราคานุสโย     
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จ    ปฏิฆานุสโย    จ   มานานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ     
ภวราคานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ    
ภวราคานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ     
มานานุสโย  จ  นานุเสนฺตีติ:  ติณฺณ  ปคฺุคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส    
ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ นานุเสนฺติ    
โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย นานุเสติ เตสเยว ปุคฺคลาน กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ  เตสเยว  ปุคฺคลาน  อปริยาปนฺเน  เตส  ตตฺถ ภวราคานุสโย    
จ   นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
นานุเสนฺติ   อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส  ตตฺถ    
ภวราคานุสโย   จ   กามาราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานุเสนฺติ    
โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ   ตสฺเสว   ปคฺุคลสสฺ    
ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ    
นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย จ นานุเสนฺติ    
อรหโต   สพฺพตฺถ  ฯเปฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย    
จ    มานานุสโย    จ    นานุเสนฺติ    ตสฺส    ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย    
นานุเสตีติ:  อนาคามิสฺส  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ  ตสฺส    
ตตฺถ    อวิชชฺานุสโย    นานุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสสฺ   อปริยาปนฺเน    
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ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
นานุเสนฺติ   อวิชฺชานุสโย   จ   นานุเสติ   อรหโต   สพฺพตฺถ   ฯเปฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๒๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ     
มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย     
นานุเสติ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    นานุเสนฺตีติ:   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย          
เวทนาย  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย จ มานานุสโย    
จ   ทฏิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย   
นานุเสติ    เตสเยว    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ     
เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ   เตสเยว   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ   
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ     
นานุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว    
ปุคฺคลาน   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  นานุเสติ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
นานุเสนฺติ    อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา    
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อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ   
มานานุสโย  นานุเสติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  ทุกฺขาย เวทนาย อปริยาปนฺเน     
ตสฺส    ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  อรหโต    
สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสติ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย    
จ มานานุสโย จ ทิฏานุสโย จ นานุเสนฺติ ฯเปฯ    
         [๑๒๘๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ  วิจิกจฺิฉานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน    
ยตฺถ   ภวราคานุสโย   นานุเสติ   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
นานุเสนฺตีติ:  ปถุุชชฺนสฺส  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
จ   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส     
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสนฺติ    
ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ ตสฺส ตตฺถ ภวราคานุสโย    
จ   ปฏิฆานุสโย   จ  นานุเสนฺติ  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย     
จ     มานานุสโย    จ    ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    
นานุเสนฺติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  อปริยาปนฺเน  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย    
จ    นานุเสติ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   มานานุสโย      
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จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    นานุเสนฺติ   ทฺวินนฺ   
ปุคฺคลาน    ทุกฺขาย    เวทนาย    เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ     
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
นานุเสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ  เตสเยว   
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  นานุเสนฺติ  เตสเยว     
ปุคฺคลาน   อปริยาปนฺเน   เตส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    นานุเสนฺติ    อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ    
เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  กามราคานุสโย จ ปฏิฆานุสโย    
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   โน   จ     
ตสฺส    ตตฺถ   มานานุสโย   นานุเสติ   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย     
เวทนาย   อปริยาปนฺเน   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสติ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย จ นานุเสนฺติ อรหโต สพฺพตฺถ ฯเปฯ        
         [๑๒๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
นานุเสนฺติ    ตสฺส    ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   นานุเสตีติ:   อนาคามิสฺส   
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
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มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
นานุเสนฺติ   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส   อปริยาปนฺเน   ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย   
จ     มานานุสโย    จ    ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    
ภวราคานุสโย   จ   นานุเสนฺติ   อวิชชฺานุสโย   จ  นานุเสติ  อรหโต    
สพฺพตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย จ ทฏิานุสโย    
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ  นานุเสนฺติ  อวิชฺชานุสโย    
จ   นานุเสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  นานุเสติ  ตสฺส   
ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย จ ทฏิานุสโย จ     
วิจิกิจฺฉานุสโย จ ภวราคานุสโย จ นานุเสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ     
                         อนุสยวาร นิฏ ิต     
                          ________________     
                          สานุสยวาโร    
         [๑๒๘๘]   โย   กามราคานุสเยน   สานุสโย  โส  ปฏิฆานุสเยน    
สานุสโยติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  โส     
กามราคานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  กามราคานุสเยน      
สานุสโย   โส  มานานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน      
มานานุสเยน   สานุสโย   โส  กามราคานุสเยน  สานุสโยติ:  อนาคามี     
มานานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  ๑  กามราคานุสเยน  สานุสโย  ตโย    
#๑ โน จ โสติ ปาฬิยา ภวิตพฺพ ฯ ปุคฺคโลกาสวาโร เจตฺถ อุทาหรณ ฯ     
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ปุคฺคลา  มานานุสเยน  จ  สานุสยา  กามราคานุสเยน  จ  สานุสยา  ฯ     
โย  กามราคานุสเยน  สานุสโย  โส ทฏิานุสเยน ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสเยน   
สานุสโยติ:      เทฺว     ปุคฺคลา     กามราคานุสเยน     สานุสยา    
โน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสยา   ปถุุชชฺโน  กามราคานุสเยน  จ   
สานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  ฯ  โย วา ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโย   โส   กามราคานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย      
กามราคานุสเยน  สานุสโย  โส  ภวราคานุสเยน  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสเยน     
สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย  โส    
กามราคานุสเยน    สานุสโยติ:   อนาคามี   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโย     
โน   จ  กามราคานุสเยน  สานุสโย  ตโย  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสเยน  จ    
สานุสยา กามราคานุสเยน จ สานุสยา ฯ    
         [๑๒๘๙]  โย  ปฏิฆานุสเยน สานุสโย โส มานานุสเยน สานุสโยติ:     
อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสเยน  สานุสโย  โส  ปฏิฆานุสเยน      
สานุสโยติ:   อนาคามี   มานานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  ปฏิฆานุสเยน    
สานุสโย   ตโย  ปุคฺคลา  มานานุสเยน  จ  สานุสยา  ปฏิฆานุสเยน  จ    
สานุสยา   ฯ   โย  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  โส  ทฏิานุสเยน  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   เทฺว   ปคฺุคลา  ปฏิฆานุสเยน  สานุสยา   
โน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสยา   ปุถุชชฺโน   ปฏิฆานุสเยน   จ     
สานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  ฯ  โย วา ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโย    โส    ปฏิฆานุสเยน    สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย     
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ปฏิฆานุสเยน   สานุสโย   โส   ภวราคานุสเยน  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสเยน    
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโย    
โส   ปฏิฆานุสเยน   สานุสโยติ:   อนาคามี   อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย    
โน   จ   ปฏฆิานุสเยน   สานุสโย   ตโย  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสเยน  จ     
สานุสยา ปฏิฆานุสเยน จ สานุสยา ฯ      
         [๑๒๙๐]  โย  มานานุสเยน  สานุสโย  โส  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ      
วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา  มานานุสเยน  สานุสยา     
โน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสยา  ปุถุชชฺโน  มานานุสเยน  จ สานุสโย     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโย   ฯ   โย   วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
สานุสโย  โส  มานานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ โย มานานุสเยน     
สานุสโย   โส   ภวราคานุสเยน   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุเยน  สานุสโยติ:    
อามนฺตา    ฯ    โย    วา   ปน   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โส      
มานานุสเยน สานุสโยติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๒๙๑]   โย   ทฏิานุสเยน   สานุสโย   โส  วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย    
โส ทิฏานุสเยน สานุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
         [๑๒๙๒]   โย   วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โส  ภวราคานุสเยน    
ฯเปฯ  อวิชฺชานุเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา ฯ โย วา ปน อวิชชฺานุสเยน    
สานุสโย    โส    วิจิกิจฺฉานุสเยน    สานุสโยติ:    ตโย    ปุคฺคลา   
อวิชฺชานุสเยน   สานุสยา  โน  จ  วิจิกจฺิฉานุสเยน  สานุสยา  ปุถุชชฺโน    
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อวิชฺชานุสเยน จ สานุสโย วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย ฯ     
         [๑๒๙๓]   โย   ภวราคานุสเยน   สานุสโย  โส  อวิชชฺานุสเยน      
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโย    
โส ภวราคานุสเยน สานุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๒๙๔]   โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานสุโย    
โส  มานานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน มานานุสเยน      
สานุสโย   โส   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโยติ:     
อนาคามี   มานานุสเยน   สานุสโย   โน   จ   กามราคานุสเยน   จ    
ปฏิฆานุสเยน   จ  สานุสโย  ตโย  ปุคฺคลา  มานานุสเยน  จ  สานุสยา    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสยา ฯ โย กามราคานุสเยน      
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    สานุสโย    โส    ทฏิานุสเยน   ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   เทฺว   ปคฺุคลา   กามราคานุสเยน   จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสยา  โน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสยา ปุถุชชฺโน    
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   สานุสโย   วิจิกิจฺฉานุสเยน    
จ   สานุสโย   ฯ   โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โส    
กามราคานุสเยน   จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย     
กามราคานุสเยน   จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  สานุสโย  โส  ภวราคานุสเยน      
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน     
อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โส  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
สานุสโยติ:  อนาคามี  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย  โน จ กามราคานุสเยน    
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จ    ปฏิฆานุสเยน    จ   สานุสโย   ตโย   ปุคฺคลา   อวิชฺชานุสเยน     
จ สานุสยา กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ สานุสยา ฯ      
         [๑๒๙๕]  โย  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ    
สานุสโย   โส   ทิฏานุสเยน   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:     
เทฺว  ปุคฺคลา  กามราคานุสเยน  จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
สานุสยา  โน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสยา  ปุถชฺุชโน กามราคานุสเยน     
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ  สานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ    
สานุสโย  ฯ  โย  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน สานุสโย โส กามราคานุสเยน     
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ     
โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  สานุสโย      
โส   ภวราคานุสเยน  ฯเปฯ  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ    
โย  วา ปน อวิชฺชานุสเยน สานุสโย โส กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน    
จ    มานานุสเยน    จ    สานุสโยติ:    อนาคามี    อวิชฺชานุสเยน    
จ    มานานุสเยน   จ   สานุสโย   โน   จ   กามราคานุสเยน   จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโย  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสเยน  จ  สานุสยา    
กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ สานุสยา ฯ     
         [๑๒๙๖]  โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ   ทฏิานุสเยน   จ   สานุสโย   โส   วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโยติ:     
อามนฺตา    ฯ    โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโย   โส    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน จ     
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สานุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ        
         [๑๒๙๗]  โย  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ    
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  โส  ภวราคานุสเยน   
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน     
อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โส  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโยติ:     
อนาคามี   อวิชฺชานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   สานุสโย  โน  จ     
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ วิจิกิจฺฉานุสเยน     
จ   สานุสโย   เทฺว   ปุคฺคลา   อวิชฺชานุสเยน   จ  กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    มานานุสเยน    จ   สานุสยา   โน   จ    
ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสยา  ปุถุชชฺโน อวิชฺชานุสเยน   
จ   สานุสโย   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน      
จ ทิฏานุสเยน จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย ฯ    
         [๑๒๙๘]  โย  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ    
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  ภวราคานุสเยน  จ  สานุสโย   
โส  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ โย วา ปน อวิชฺชานุสเยน    
สานุสโย   โส   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน      
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน   จ    
สานุสโยติ:  อนาคามี  อวิชฺชานุสเยน  จ มานานุสเยน จ ภวราคานุสเยน     
จ    สานุสโย   โน   จ   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ    
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ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโย   เทฺว   ปุคฺคลา    
อวิชฺชานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน    
จ    ภวราคานุสเยน    จ   สานุสยา   โน   จ   ทิฏานุสเยน   จ      
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสยา  ปุถชฺุชโน  อวิชชฺานุสเยน  จ  สานุสโย   
กามราคานุสเยน   จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน    
จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ สานุสโย ฯ    
         [๑๒๙๙]   ยโต  กามราคานุสเยน  สานุสโย  ตโต  ปฏิฆานุสเยน    
สานุสโยติ:   โน   ฯ   ยโต  วา  ปน  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  ตโต      
กามราคานุสเยน  สานุสโยติ:  โน  ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน สานุสโย      
ตโต  มานานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ ยโต วา ปน มานานุสเยน      
สานุสโย   ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสโยติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
ตโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  ตโต  กามราคานุสเยน สานุสโย    
กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   มานานุสเยน   จ   สานุสโย    
กามราคานุสเยน  จ  สานสุโย  ฯ  ยโต กามราคานุสเยน สานุสโย ตโต    
ทิฏานุสเยน    ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ     
ยโต  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน สานุสโย ตโต กามราคานุสเยน สานุสโยติ:    
ทุกฺขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน     
สานุสโย   โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   สานุสโย  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  กามราคานุสเยน     
จ    สานุสโย    ฯ    ยโต    กามราคานุสเยน    สานุสโย   ตโต    
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ภวราคานุสเยน   สานุสโยติ:  โน  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสเยน    
สานุสโย  ตโต กามราคานุสเยน สานุสโยติ: โน ฯ ยโต กามราคานุสเยน      
สานุสโย     ตโต    อวิชฺชานุสเยน    สานุสโยติ:    อามนฺตา    ฯ    
ยโต  วา  ปน อวิชฺชานุสเยน สานุสโย ตโต กามราคานุสเยน สานุสโยติ:    
ทุกฺขาย    เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชฺชานุสเยน    
สานุสโย   โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   สานุสโย  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ  สานุสโย  กามราคานุสเยน    
จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๐๐]   ยโต   ปฏิฆานุสเยน   สานุสโย   ตโต  มานานุสเยน    
สานุสโยติ:   โน   ฯ   ยโต  วา  ปน  มานานุสเยน  สานุสโย  ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   สานุสโยติ:   โน   ฯ   ยโต   ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย    
ตโต   ทฏิานุสเยน  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ     
ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย ตโต ปฏิฆานุสเยน สานุสโยติ:   
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโย   โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย    
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  ปฏิฆานุสเยน   
จ   สานุสโย  ฯ  ยโต  ปฏฆิานุสเยน  สานุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน      
สานุสโยติ:   โน   ฯ   ยโต   วา   ปน   ภวราคานุสเยน  สานุสโย    
ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโยติ:  โน  ฯ  ยโต  ปฏฆิานุสเยน  สานุสโย    
ตโต   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา  ปน      
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อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโยติ:  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโย    
โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน   สานุสโย   ทุกฺขาย   เวทนาย  ตโต      
อวิชฺชานุสเยน จ สานุสโย ปฏิฆานุสเยน จ สานุสโย ฯ        
         [๑๓๐๑]   ยโต   มานานุสเยน   สานุสโย   ตโต  ทฏิานุสเยน      
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโย   ตโต   มานานุสเยน  สานุสโยติ:  ทกฺุขาย     
เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  ตโต  มานานุสเยน    
สานุสโย    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโย  มานานุสเยน  จ  สานุสโย  ฯ     
ยโต   มานานุสเยน   สานุสโย   ตโต   ภวราคานุสเยน   สานุสโยติ:      
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โน จ ตโต    
ภวราคานุสเยน   สานุสโย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  มานานุสเยน    
จ   สานุสโย   ภวราคานุสเยน   จ   สานุสโย   ฯ   ยโต  วา  ปน     
ภวราคานุสเยน  สานุสโย  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา ฯ     
ยโต    มานานุสเยน   สานุสโย   ตโต   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโยติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน สานุสโย ตโต มานานุสเยน     
สานุสโยติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย   ตโต   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโย     
โน   จ   ตโต   มานานุสเยน  สานุสโย  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  จ  สานุสโย มานานุสเยน   
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จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๐๒]   ยโต   ทฏิานุสเยน  สานุสโย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย    
ตโต ทิฏานุสเยน สานุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๓๐๓]  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน    
สานุสโยติ:    กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน     
สานุสโย    โน   จ   ตโต   ภวราคานุสเยน   สานุสโย   รูปธาตุยา      
อรูปธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  ภวราคานุสเยน  จ    
สานุสโย  ฯ  ยโต วา ปน ภวราคานุสเยน สานุสโย ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน     
สานุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ        
         [๑๓๐๔]   ยโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน      
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโย    
ตโต   ภวราคานุสเยน   สานุสโยติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต    
อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โน   จ   ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโย     
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  จ สานุสโย ภวราคานุเยน    
จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๐๕]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย    
ตโต  มานานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน มานานุสเยน     
สานุสโย     ตโต     กามราคานุสเยน     จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    
สานุสโยติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   มานานุสเยน  สานุสโย     
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โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ  สานุสโย    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  มานานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน    
จ    สานุสโย    โน    จ    ตโต    ปฏิฆานุสเยน   สานุสโย   ฯ    
ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ สานุสโย ตโต ทิฏานุสเยน    
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   นตฺถิ   ฯ   ยโต   วา   ปน    
วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
สานุสโยติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย    
โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ  สานุสโย    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ กามราคานุสเยน     
จ    สานุสโย   โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน   สานุสโย   ทุกฺขาย     
เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  สานุสโย  โน จ     
ตโต   กามราคานุสเยน   สานุสโย   ฯ   ยโต   กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ ฯ     
ยโต   วา  ปน  ภวราคานุสเยน  สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   สานุสโยติ:   โน   ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน  จ      
ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ  ฯ   
ยโต   วา   ปน  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ      
ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโยติ:  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต อวิชฺชานุสเยน     
สานุสโย   โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ    
สานุสโย   กามธาตุยา   ทวีฺสุ   เวทนาสุ   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   จ     
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กามราคานุสเยน   จ  สานุสโย  โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย      
ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย     
โน จ ตโต กามราคานุสเยน สานุสโย ฯ     
         [๑๓๐๖]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ     สานุสโย    ตโต    ทฏิานุสเยน    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโยติ:   นตฺถิ   ฯ   ยโต   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย   
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ มานานุสเยน จ สานุสโยติ:     
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   มานานุสเยน   
จ   สานุสโย   โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน    
จ   สานุสโย   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
จ    กามราคานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   สานุสโย   โน   จ     
ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   สานุสโย   โน   จ   ตโต  กามราคานุสเยน    
จ   มานานุสเยน   จ   สานุสโย   ฯ   ยโต   กามราคานุสเยน   จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ  สานุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน      
สานุสโยติ:   นตฺถิ   ฯ   ยโต   วา   ปน  ภวราคานุสเยน  สานุสโย     
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ มานานุสเยน จ สานุสโยติ:     
มานานุสเยน  สานุสโย  ๑  ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน      
#๑ เอตฺตกาเยว ปาฬิ ทิสสฺติ ฯ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต ภวราคานุสเยน     
#จ มานานุสเยน จ สานุสโย โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ       
#ปฏิฆานุสเยน จ สานุสโยติ เอว ปริปุณฺณวิสฺสชฺชนาย ภวิตพฺพ ฯ     
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จ   มานานุสเยน   จ   สานุสโย   ตโต   อวิชฺชานุสเยน  สานุสโยติ:    
นตฺถิ    ฯ    ยโต    วา    ปน   อวิชฺชานสุเยน   สานุสโย   ตโต     
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  สานุสโยติ:     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ     
สานุสโย  โน  จ  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ สานุสโย      
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  อวิชชฺานุสเยน จ กามราคานุสเยน จ    
มานานุสเยน   จ   สานุสโย   โน   จ  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย      
ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย     
โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน จ สานุสโย ฯ        
         [๑๓๐๗]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ   ทฏิานุสเยน   จ   สานุสโย   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโยติ:     
นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน สานุสโย ตโต กามราคานุสเยน    
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโยติ:     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ   
ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโย  โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน    
จ   สานุสโย   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
จ    กามราคานุสเยน    จ    มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ      
สานุสโย   โน   จ   ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  ทุกฺขาย  เวทนาย     
ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโย     
โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  สานุสโย  ฯ     
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ยโต    กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ    
ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ ฯ    
ยโต   วา  ปน  ภวราคานุสเยน  สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ มานานุสเยน จ ทิฏานุสเยน จ สานุสโยติ: มานานุสเยน    
จ   ทฏิานุสเยน   จ   สานุสโย  ๑  ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน  จ      
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโต    
อวิชฺชานุสเยน   สานุสโยติ:   นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน   
สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน จ      
ทิฏานุสเยน    จ    สานุสโยติ:    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   ตโต    
อวิชฺชานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  สานุสโย  โน จ     
ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  กามธาตุยา      
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  อวิชชฺานุสเยน จ กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ   สานุสโย   โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน     
สานุสโย  ทกฺุขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโย  โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน     
จ สานุสโย ฯ     
#๑ เอตฺตกาเยว ปาฬิ ทิสสฺติ ฯ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต ภวราคานุสเยน     
#จ มานานุสเยน จ ทิฏานุสเยน จ สานุสโย โน จ    
#ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ สานุสโยติ เอว ปริปุณฺณวิสฺสชฺชนาย    
#ภวิตพฺพ ฯ      
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         [๑๓๐๘]    ยโต    กามราคานุสเยน    จ   ปฏฆิานุสเยน   จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโต   
ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสเยน     
สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน จ      
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  สานุสโยติ:  มานานุสเยน  จ     
ทิฏานุสเยน  จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย ๑ ฯ ยโต กามราคานุสเยน   
จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ วิจิกิจฺฉานุสเยน     
จ   สานุสโย   ตโต   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโยติ:   นตฺถิ   ฯ  ยโต     
วา    ปน   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   ตโต   กามราคานุสเยน   จ      
ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ     
สานุสโยติ:    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต   อวิชฺชานุสเยน   จ    
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย โน จ   
ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  กามธาตุยา      
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  อวิชชฺานุสเยน จ กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโย   โน   จ    
ตโต   ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน     
#๑ เอตฺตกาเยว ปาฬิ ทิสสฺติ ฯ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต ภวราคานุสเยน     
#จ มานานุสเยน จ ทิฏานุสเยน จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ      
#สานุสโย โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ        
#สานุสโยติ เอว ปริปุณฺณวิสฺสชฺชนาย ภวิตพฺพ ฯ    
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จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   
สานุสโย โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๐๙]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน   จ    
สานุสโย   ตโต  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน     
อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน   
จ   สานุสโยติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชฺชานุสเยน  จ    
จ    มานานุสเยน    จ    ทฏิานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ    
ภวราคานุสเยน   จ   สานุสโย   โน   จ  ตโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน    จ   สานุสโย   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต     
อวิชฺชานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน     
จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโย   โน   จ   ตโต   ปฏฆิานุสเยน   จ     
ภวราคานุสเยน   จ  สานุสโย  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน    
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   
สานุสโย  โน จ ตโต กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน จ ภวราคานุสเยน    
จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๑๐] โย ยโต กามราคานุสเยน สานุสโย โส ตโต ปฏฆิานุสเยน    
สานุสโยติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย      
โส  ตโต  กามราคานุสเยน สานุสโยติ: โน ฯ โย ยโต กามราคานุสเยน    
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สานุสโย    โส    ตโต   มานานุสเยน   สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ      
โย  วา  ปน  ยโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โส ตโต กามราคานุสเยน     
สานุสโยติ:  อนาคามี  กามธาตุยา  ทฺวีสุ เวทนาสุ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา    
โส  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต กามราคานุสเยน     
สานุสโย    ตโย    ปุคฺคลา    รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เต   ตโต    
มานานุสเยน  สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสยา    
เตว  ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต  ตโต  มานานุสเยน จ     
สานุสยา  กามราคานุสเยน  จ  สานุสยา  ฯ  โย ยโต กามราคานุสเยน    
สานุสโย    โส    ตโต    ทฏิานุสเยน    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโยติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต  ตโต   
กามราคานุสเยน  สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน สานุสยา     
ปุถุชชฺโน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ    
สานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย ฯ โย วา ปน ยโต วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโย    โส    ตโต    กามราคานุสเยน   สานุสโยติ:   ปถุุชชฺโน    
ทุกฺขาย   เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสโย  โสว ปคฺุคโล      
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย     
กามราคานุสเยน  จ  สานสุโย  ฯ  โย  ยโต กามราคานุสเยน สานุสโย    
โส   ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต     
ภวราคานุสเยน   สานุสโย   โส   ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสโยติ:    
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โน  ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสเยน  สานุสโย  โส ตโต อวิชฺชานสุเยน      
สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน สานุสโย    
โส   ตโต   กามราคานุสเยน  สานุสโยติ:  อนาคามี  กามธาตุยา  ตีสุ    
เวทนาสุ   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย    
โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสโย  ตโย  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย     
เวทนาย   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  สานุสยา     
โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสยา เตว ปุคฺคลา กามธาตุยา      
ทฺวีสุ    เวทนาสุ    เต    ตโต    อวิชฺชานสุเยน    จ    สานุสยา     
กามราคานุสเยน จ สานุสยา ฯ      
         [๑๓๑๑]  โย  ยโต  ปฏิฆานุสเยน สานุสโย โส ตโต มานานุสเยน    
สานุสโยติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โส    
ตโต   ปฏิฆานุสเยน   สานุสโยติ:   โน   ฯ  โย  ยโต  ปฏิฆานุสเยน     
สานุสโย  โส  ตโต  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโยติ:     
เทฺว   ปุคฺคลา   ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสยา     
โน   จ   เต   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสยา  ปุถุชชฺโน  ทุกขฺาย     
เวทนาย   โส   ตโต  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ     
สานุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โส ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   สานุสโยติ:   ปถุุชชฺโน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โน  จ   
โส   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย     
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โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย ฯ    
โย  ยโต  ปฏฆิานุสเยน  สานุสโย  โส ตโต ภวราคานุสเยน สานุสโยติ:     
โน   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโย  โส  ตโต      
ปฏิฆานุสเยน   สานุสโยติ:  โน  ฯ  โย  ยโต  ปฏฆิานุสเยน  สานุสโย    
โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน     
ยโต   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโยติ:     
อนาคามี   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส    
ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  โส ตโต ปฏฆิานุสเยน สานุสโย    
ตโย   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
เต   ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน     
สานุสยา  เตว  ปุคฺคลา  ทกฺุขาย  เวทนาย  เต  ตโต อวิชฺชานุสเยน จ     
สานุสยา ปฏิฆานุสเยน จ สานุสยา ฯ      
         [๑๓๑๒]  โย  ยโต  มานานุสเยน สานุสโย โส ตโต ทฏิานุสเยน      
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เต   ตโต  มานานุสเยน    
สานุสยา   โน   จ   เต   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสยา  ปุถชฺุชโน   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา โส ตโต มานานุสเยน   
จ   สานุสโย   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโย   ฯ   โย   วา  ปน    
ยโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โส  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโยติ:    
ปุถุชชฺโน   ทกฺุขาย   เวทนาย   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย     
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โน  จ  โส  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา      
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ   
สานุสโย  มานานุสเยน  จ  สานุสโย  ฯ โย ยโต มานานุสเยน สานุสโย      
โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  จตฺตาโร  ปุคฺคลา  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต  ตโต  มานานุสเยน  สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต     
ภวราคานุสเยน   สานุสยา   เตว   ปุคฺคลา   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
เต  ตโต  มานานุสเยน  จ  สานุสยา  ภวราคานุสเยน  จ  สานุสยา ฯ    
โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโย  โส  ตโต มานานุสเยน     
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   ยโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โส      
ตโต   อวิชชฺานุสเยน   สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต     
อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย  โส  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโยติ: จตฺตาโร     
ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสยา  โน จ     
เต   ตโต   มานานุสเยน  สานุสยา  เตว  ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   เต   ตโต   อวิชชฺานุสเยน   จ     
สานุสยา มานานุสเยน จ สานุสยา ฯ    
         [๑๓๑๓]  โย ยโต ทิฏานุสเยน สานุสโย โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน    
สานุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
สานุสโย โส ตโต ทิฏานุสเยน สานุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๓๑๔]   โย   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโย   โส  ตโต     
ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  ปุถชฺุชโน กามธาตุยา ตีสุ เวทนาสุ โส ตโต    
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วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน สานุสโย     
โสว   ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ     
สานุสโย  ภวราคานุสเยน จ สานุสโย ฯ โย วา ปน ยโต ภวราคานุสเยน    
สานุสโย   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   ตโย  ปุคฺคลา   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสยา โน จ เต     
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสยา   ปถุุชชฺโน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  สานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย ฯ     
โย  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย โส ตโต อวิชชฺานุสเยน สานุสโยติ:     
อามนฺตา    ฯ    โย   วา   ปน   ยโต   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย      
โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:  ตโย  ปุคฺคลา  กามธาตุยา   
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เต   ตโต  อวิชฺชานุสเยน   
สานุสยา   โน   จ   เต   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสยา  ปุถชฺุชโน   
กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต     
อวิชฺชานุสเยน จ สานุสโย วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๑๕]   โย   ยโต   ภวราคานุสเยน   สานุสโย   โส  ตโต      
อวิชฺชานุสเยน  สานุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ โย วา ปน ยโต อวิชชฺานุสเยน    
สานุสโย   โส   ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  จตฺตาโร  ปุคฺคลา    
กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   เต   ตโต   อวิชชฺานุสเยน   สานุสยา     
โน  จ  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  สานุสยา  เตว  ปคฺุคลา รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   เต   ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ  สานุสยา  ภวราคานุสเยน     
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จ สานุสยา ฯ     
         [๑๓๑๖]  โย  ยโต  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ สานุสโย    
โส  ตโต มานานุสเยน สานุสโยติ: นตฺถิ ฯ โย วา ปน ยโต มานานุสเยน     
สานุสโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ     
สานุสโยติ:  อนาคามี  กามธาตุยา  ทฺวีสุ เวทนาสุ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา    
โส  ตโต  มานานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    สานุสโย    ตโย    ปุคฺคลา   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   เต   ตโต   มานานุสเยน  สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ สานุสยา เตว ปุคฺคลา กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เต   ตโต   มานานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ     
สานุสยา   โน   จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสยา  ฯ  โย  ยโต    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย  โส ตโต ทิฏานุสเยน    
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโยติ:   นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน    
ยโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   สานุสโย   โส   ตโต   กามราคานุสเยน  จ    
ปฏิฆานุสเยน    จ   สานุสโยติ:   ปุถชฺุชโน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย  โน  จ โส ตโต กามราคานุสเยน    
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    สานุสโย    โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ   
สานุสโย   โน   จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  โสว  ปุคฺคโล     
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
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สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  สานุสโย  ฯ  โย ยโต     
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ สานุสโย โส ตโต ภวราคานุสเยน      
สานุสโยติ:    นตฺถิ    ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสเยน      
สานุสโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ สานุสโยติ:     
โน   ฯ   โย  ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย    
โส   ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต    
อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน    
จ   สานุสโยติ:   อนาคามี   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โน   จ   โส     
ตโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  สานุสโย  ตโย  ปุคฺคลา     
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสยา  โน จ เต     
ตโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสยา  เตว  ปุคฺคลา     
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต ตโต อวิชฺชานุสเยน จ กามราคานุสเยน    
จ   สานุสยา   โน   จ   เต   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  สานุสยา  เตว(      
ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  อวิชฺชานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ    
สานุสยา โน จ เต ตโต กามราคานุสเยน สานุสยา ฯ    
         [๑๓๑๗]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  สานุสโย  โส ตโต ทฏิานุสเยน ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสเยน   
สานุสโยติ:   นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย   
โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ     
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สานุสโยติ:  ปุถุชชฺโน  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน    
จ   มานานุสเยน   จ  สานสุโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    สานุสโย    โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ   
มานานุสเยน  จ  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย      
โสว   ปุคฺคโล   ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต  วิจิกจฺิฉานุสเยน  จ    
ปฏิฆานุสเยน   จ   สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ    
มานานุสเยน  จ  สานุสโย  ฯ โย ยโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน      
จ    มานานุสเยน    จ    สานุสโย    โส   ตโต   ภวราคานุสเยน     
สานุสโยติ:   นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  สานุสโย     
โส  ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ สานุสโยติ:     
มานานุสเยน   สานุสโย   ๑   ฯ   โย   ยโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  สานุสโย  โส  ตโต  อวิชฺชานุสเยน    
สานุสโยติ:   นตฺถิ   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชฺชานสุเยน  สานุสโย     
โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
สานุสโยติ:   อนาคามี   ทกฺุขาย   เวทนาย  โส  ตโต  อวิชฺชานุสเยน     
#๑ เอตฺตกาเยว ปาฬิ ทิสสฺติ ฯ จตฺตาโร ปุคฺคลา รูปธาตุยา อรูปธาตุยา   
#เต ตโต ภวราคานุสเยน จ มานานุสเยน จ สานุสยา โน จ       
#เต ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ สานุสยาติ เอว     
#ปริปุณฺณวิสฺสชฺชนาย ภวิตพฺพ ฯ       
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สานุสโย   โน   จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
มานานุสเยน    จ    สานุสโย   โสว   ปคฺุคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   จ     
มานานุสเยน   จ   สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   สานุสโย   ตโย   ปุคฺคลา  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
เต  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  สานุสยา  โน  จ  เต      
ตโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสยา  เตว  ปุคฺคลา     
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต ตโต อวิชฺชานุสเยน จ กามราคานุสเยน    
จ   มานานุสเยน   จ   สานุสยา   โน   จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน    
สานุสยา  เตว  ปุคฺคลา  ทกฺุขาย  เวทนาย  เต  ตโต อวิชฺชานุสเยน จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ    
มานานุสเยน จ สานุสยา ฯ   
         [๑๓๑๘]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโย  โส  ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน   
สานุสโยติ:   นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  สานุสโย   
โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน   จ   สานุสโยติ:  ปุถชฺุชโน  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส    
ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  สานุสโย   
โน   จ   โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย    
โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
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จ    กามราคานุสเยน    จ    มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ      
สานุสโย   โน   จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  สานุสโย  โสว  ปุคฺคโล     
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน   จ   สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ      
มานานุสเยน จ สานุสโย ฯเปฯ      
         [๑๓๑๙]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ สานุสโย โส ตโต   
ภวราคานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย วา ปน ยโต ภวราคานุสเยน     
สานุสโย    โส    ตโต    กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ    
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโยติ:     
ตโย   ปุคฺคลา  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ    
มานานุสเยน   จ   สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  สานสุยา     
ปุถุชชฺโน   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   โส   ตโต   ภวราคานุสเยน  จ     
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  สานุสโย   
โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  สานุสโย ฯ    
โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  โส ตโต อวิชฺชานุสเยน    
สานุสโยติ:    นตฺถิ    ฯ    โย   วา   ปน   ยโต   อวิชชฺานุสเยน    
สานุสโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน     
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จ   ทฏิานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโยติ:   อนาคามี     
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โน  จ     
โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสโย   โสว   ปุคฺคโล     
กามธาตุยา  ทฺวีสุ เวทนาสุ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา โส ตโต อวิชชฺานุสเยน    
จ   มานานุสเยน   จ  สานสุโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   
สานุสโย  เทวฺ  ปุคฺคลา  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา เต ตโต อวิชฺชานุสเยน     
จ   มานานุสเยน   จ  สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   
สานุสยา   เตว   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  เต  ตโต     
อวิชฺชานุสเยน   จ   กามราคานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ  สานุสยา     
โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
จ    สานุสยา    เตว    ปุคฺคลา   ทุกฺขาย   เวทนาย   เต   ตโต      
อวิชฺชานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   สานุสยา  โน  จ  เต  ตโต     
กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ วิจิกิจฺฉานุสเยนu     
จ    สานุสยา    ปถุุชชฺโน    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   โส   ตโต     
อวิชฺชานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน    
จ   สานุสโย   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน    
จ    สานุสโย    โสว    ปุคฺคโล    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 525 

โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ      
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   สานุสโย   โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต    
อวิชฺชานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
จ   สานุสโย   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน     
จ สานุสโย ฯ     
         [๑๓๒๐]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ   
สานุสโย  โส  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  สานุสโยติ:  นตฺถิ  ฯ  โย วา ปน     
ยโต   อวิชฺชานุสเยน   สานุสโย   โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ      
ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ     
ภวราคานุสเยน   จ   สานุสโยติ:   อนาคามี   ทุกฺขาย  เวทนาย  โส     
ตโต  อวิชฺชานุสเยน  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน จ      
ปฏิฆานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ     
ภวราคานุสเยน   จ   สานุสโย   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  สานุสโย     
โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน     
จ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    ภวราคานุสเยน   จ   สานุสโย   โสว    
ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส ตโต อวิชฺชานสุเยน จ มานานุสเยน   
จ  ภวราคานุสเยน  จ  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน     
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จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   
สานุสโย  เทวฺ  ปุคฺคลา  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา เต ตโต อวิชฺชานุสเยน     
จ    มานานุสเยน    จ   ภวราคานุสเยน   จ   สานุสยา   โน   จ     
เต   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   สานุสยา   เตว   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ    
เวทนาสุ  เค  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  จ กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน     
จ   สานุสยา   โน   จ   เต   ตโต  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน     
จ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    ภวราคานุสเยน   จ   สานุสยา   เตว    
ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  อวิชฺชานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ    
สานุสยา   โน   จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ     
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  ภวราคานุสเยน  จ  สานุสยา   
ปุถุชชฺโน   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   จ   
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน   
จ   สานุสโย   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน    
จ    สานุสโย    โสว    ปุคฺคโล    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ     
โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ      
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต    
ปฏิฆานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน  จ  สานุสโย  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย     
เวทนาย  โส  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ ทิฏานุสเยน จ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  สานุสโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ     
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มานานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ สานุสโย ฯ     
                        อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
         [๑๓๒๑]   โย   กามราคานุสเยน   นิรนุสโย  โส  ปฏิฆานุสเยน      
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  โส     
กามราคานุสเยน   นรินุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  กามราคานุสเยน     
นิรนุสโย   โส   มานานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อนาคามี  กามราคานุสเยน     
นิรนุสโย  โน  จ  ๑  มานานุสเยน นิรนุสโย อรหา กามราคานุสเยน จ     
นิรนุสโย   มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสเยน     
นิรนุสโย   โส   กามราคานุสเยน   นรินุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย    
กามราคานุสเยน   นรินุสโย  โส  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย     
โส   กามราคานุสเยน   นรินุสโยติ:   เทฺว   ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสเยน    
นิรนุสยา    โน    จ   กามราคานุสเยน   นิรนุสยา   เทฺว   ปุคฺคลา     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  นรินุสยา  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ฯ  โย   
กามราคานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ภวราคานุสเยน  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสเยน    
นิรนุสโยติ:    อนาคามี    กามราคานุสเยน    นิรนุสโย    โน    จ    
อวิชฺชานุสเยน    นิรนุสโย   อรหา   กามราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย     
#๑ โน จ โสติ ปาฬิยา ภวิตพฺพ ฯ ปรโต วกฺขมาโน ปุคฺคโลกาสวาโร    
#เจตฺถ อุทาหรณ ฯ ตตฺถ หิ วุตฺต โน จ โส ตโตตฺยาทิ ฯ     
#โน จ เตติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ      
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อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน นิรนุสโย   
โส กามราคานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๒๒]  โย  ปฏฆิานุสเยน นิรนุสโย โส มานานุสเยน นิรนุสโยติ:     
อนาคามี   ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสโย   โน   จ  มานานุสเยน  นิรนุสโย     
อรหา   ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ    
โย   วา  ปน  มานานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโยติ:     
อามนฺตา   ฯ   โย  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน    
นิรนุสโย     โส     ปฏิฆานุสเยน    นิรนุสโยติ:    เทฺว    ปุคฺคลา   
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสยา   โน   จ   ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสยา  เทฺว    
ปุคฺคลา   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ฯ   
โย  ปฏิฆานุสเยน  นิรนสุโย  โส  ภวราคานุสเยน  ฯเปฯ อวิชฺชานุสเยน     
นิรนุสโยติ:     อนาคามี     ปฏิฆานุสเยน     นิรนุสโย    โน    จ     
อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโย  อรหา  ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย อวิชชฺานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   ฯ   โย   วา   ปน   อวิชชฺานุสเยน   นรินุสโย  โส    
ปฏิฆานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๒๓]  โย  มานานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสเยน    
นิรนุสโย     โส     มานานุสเยน    นิรนุสโยติ:    ตโย    ปุคฺคลา     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสยา   โน   จ   มานานุสเยน  นิรนุสยา  อรหา    
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วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ นรินุสโย มานานุสเยน จ นิรนุสโย ฯ โย มานานุสเยน     
นิรนุสโย   โส   ภวราคานุสเยน   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุเยน  นิรนสุโยติ:    
อามนฺตา    ฯ    โย    วา   ปน   อวิชฺชานุสเยน   นรินุสโย   โส     
มานานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๓๒๔]   โย   ทิฏานุสเยน   นิรนุสโย   โส  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย     
โส ทิฏานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๓๒๕]   โย   วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ภวราคานุสเยน     
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
นิรนุสยา  โน  จ  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสยา  อรหา  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ    
นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน อวิชฺชานสุเยน   
นิรนุสโย โส วิจิกิจฺฉานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๓๒๖]   โย   ภวราคานุสเยน   นิรนุสโย  โส  อวิชชฺานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย    
โส ภวราคานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๓๒๗]   โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสโย      
โส    มานานุสเยน    นิรนุสโยติ:   อนาคามี   กามราคานุสเยน   จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   โน  จ  มานานุสเยน  นิรนุสโย  อรหา    
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสโย  มานานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสเยน นิรนุสโย โส กามราคานุสเยน      
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จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  กามราคานุสเยน    
จ      ปฏิฆานุสเยน      จ     นิรนุสโย     โส     ทฏิานุสเยน    
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน    
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย  โส  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ   
นิรนุสโยติ:    เทฺว   ปุคฺคลา   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นรินุสยา   โน   จ   
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสยา   เทฺว   ปุคฺคลา     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสยา  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ   
นิรนุสยา   ฯ   โย   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย    
โส   ภวราคานุสเยน   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุเยน   นรินุสโยติ:  อนาคามี     
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย  โน  จ อวิชชฺานุสเยน     
นิรนุสโย     อรหา     กามราคานุสเยน    จ    ปฏฆิานุสเยน    จ      
นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน อวิชฺชานสุเยน   
นิรนุสโย   โส   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:     
อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๒๘]  โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ     นิรนุสโย     โส    ทฏิานุสเยน    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสเยน   
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย     
โส  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน จ นิรนุสโยติ:    
เทฺว  ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสยา  โน  จ  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  นรินุสยา  อนาคามี  วิจิกิจฺฉานุสเยน      
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จ    กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   โน   จ      
มานานุสเยน    นิรนุสโย    อรหา    วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย   
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ นิรนุสโย ฯ โย     
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย     
โส   ภวราคานุสเยน  ฯเปฯ  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ     
โย   วา   ปน   อวิชชฺานุสเยน   นิรนุสโย  โส  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ       
         [๑๓๒๙]  โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ   ทฏิานุสเยน   จ   นรินุสโย   โส   วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสโยติ:   
อามนฺตา    ฯ    โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นรินุสโย   โส     
กามราคานุสเยน   จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน    
จ   นิรนุสโยติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  ทิฏานุสเยน    
จ    นิรนุสยา   โน   จ   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน   จ      
มานานุสเยน  จ  นิรนุสยา  อนาคามี วิจิกิจฺฉานุสเยน จ กามราคานุสเยน   
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ   นิรนุสโย   โน   จ    
มานานุสเยน    นิรนุสโย    อรหา    วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย   
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน จ    
นิรนุสโย ฯเปฯ     
         [๑๓๓๐]  โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    นิรนุสโย    โส    
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ภวราคานุสเยน   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ     
โย  วา ปน อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโย โส กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน     
จ    มานานุสเยน    จ    ทฏิานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ    
นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๓๑]  โย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน   จ    
นิรนุสโย  โส  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน    
อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย   โส  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน   
จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๓๓๒]   ยโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต  ปฏิฆานุสเยน      
นิรนุสโยติ:   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต   กามราคานุสเยน   นรินุสโย     
โน    จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน   นรินุสโย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
อปริยาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ปฏิฆานุสเยน  จ    
นิรนุสโย  ฯ  ยโต  วา ปน ปฏิฆานุสเยน นิรนุสโย ตโต กามราคานุสเยน    
นิรนุสโยติ:    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน   
นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   กามราคานุสเยน   นรินุสโย   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน    ตโต    ปฏิฆานุสเยน    จ   นิรนุสโย     
กามราคานุสเยน   จ   นรินุสโย  ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโย     
ตโต    มานานุสเยน    นิรนุสโยติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   ตโต     
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กามราคานุสเยน   นรินุสโย   โน   จ   ตโต  มานานุสเยน  นิรนสุโย     
ทุกฺขาย   เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  นรินุสโย    
มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  ยโต  วา  ปน  มานานุสเยน  นิรนสุโย     
ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ ยโต กามราคานุสเยน     
นิรนุสโย      ตโต      ทิฏานุสเยน     ฯเปฯ     วิจิกิจฺฉานุสเยน   
นิรนุสโยติ: ทุกฺขาย เวทนาย รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต กามราคานุสเยน   
นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน     
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ   
ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นรินุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน     
นิรนุสโยติ:    อามนฺตา    ฯ    ยโต    กามราคานุสเยน   นิรนุสโย    
ตโต   ภวราคานุสเยน   นิรนุสโยติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต     
กามราคานุสเยน   นรินุสโย   โน  จ  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย     
ทุกฺขาย   เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  นรินุสโย    
ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  ยโต วา ปน ภวราคานุสเยน นิรนุสโย     
ตโต   กามราคานุสเยน   นิรนุสโยติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ ตโต กามราคานุสเยน นิรนุสโย     
ทุกฺขาย    เวทนาย    อปรยิาปนฺเน    ตโต    ภวราคานุสเยน    จ      
นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ  นรินุสโย  ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน     
นิรนุสโย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโยติ:  ทกฺุขาย เวทนาย รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    ตโต    กามราคานุสเยน   นิรนุสโย   โน   จ   ตโต       



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 534 

อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย   อปริยาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  ยโต  วา ปน อวิชฺชานสุเยน   
นิรนุสโย ตโต กามราคานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ       
         [๑๓๓๓]   ยโต   ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสโย   ตโต  มานานุสเยนฯ     
นิรนุสโยติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา    
ตโต   ปฏิฆานุสเยน   นรินุสโย  โน  จ  ตโต  มานานุสเยน  นิรนุสโย    
อปริยาปนฺเน   ตโต   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสโย   มานานุสเยน  จ    
นิรนุสโย  ฯ  ยโต  วา  ปน  มานานุสเยน  นรินุสโย ตโต ปฏิฆานุสเยน    
นิรนุสโยติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย    ตโต   มานานุสเยน   นิรนุสโย     
โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน  ตโต มานานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ  ยโต  ปฏิฆานุสเยน     
นิรนุสโย   ตโต   ทิฏานุสเยน   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนสุโยติ:   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต ปฏิฆานุสเยน     
นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน     
ตโต   ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ     
ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย ตโต ปฏิฆานุสเยน นิรนุสโยติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยโต   ปฏิฆานุสเยน   นรินุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย     
โน   จ  ตโต  ภวราคานุสเยน  นรินุสโย  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ     
อปริยาปนฺเน   ตโต   ปฏฆิานุสเยน   จ  นิรนุสโย  ภวราคานุสเยน  จ     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 535 

นิรนุสโย  ฯ  ยโต  วา  ปน ภวราคานุสเยน นิรนุสโย ตโต ปฏฆิานุสเยน    
นิรนุสโยติ:    ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต   ภวราคานุสเยน   นรินุสโย     
โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นรินุสโย  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
อปริยาปนฺเน   ตโต   ภวราคานุสเยน   จ  นิรนุสโย  ปฏิฆานุสเยน  จ    
นิรนุสโย   ฯ   ยโต   ปฏฆิานุสเยน   นิรนุสโย   ตโต  อวิชชฺานุสเยน    
นิรนุสโยติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา    
ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโย    
อปริยาปนฺเน   ตโต   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ    
นิรนุสโย  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน นิรนุสโย ตโต ปฏฆิานุสเยน    
นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๓๔]  ยโต  มานานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต ทิฏานุสเยน ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ทกฺุขาย   เวทนาย  ตโต  มานานุสเยน     
นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน     
ตโต   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ   
ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย ตโต มานานุสเยน นิรนุสโยติ:     
อามนฺตา   ฯ   ยโต   มานานุสเยน   นรินุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน      
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสเยน  นิรนสุโย    
ตโต   มานานุสเยน   นรินุสโยติ:   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต    
ภวราคานุสเยน   นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   มานานุสเยน  นิรนสุโย     
ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 536 

มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ  ยโต  มานานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต     
อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ทกฺุขาย   เวทนาย   ตโต  มานานุสเยน    
นิรนุสโย   โน  จ  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน  ตโต    
มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อวิชชฺานุสเยน  จ  นิรนุสโย ฯ ยโต วา ปน     
อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโย ตโต มานานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๓๕]   ยโต   ทฏิานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย     
ตโต ทิฏานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๓๓๖]  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต  ภวราคานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสเยน  นิรนสุโย    
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโยติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต    
ภวราคานุสเยน   นิรนุสโย   โน   จ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย   
อปริยาปนฺเน   ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ   
นิรนุสโย   ฯ   ยโต   วิจิกจฺิฉานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน    
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย    
ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ   
         [๑๓๓๗]   ยโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน     
นิรนุสโยติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสเยน นิรนุสโย   
โน  จ  ตโต  อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโย อปริยาปนฺเน ตโต ภวราคานุสเยน     
จ  นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย ฯ ยโต วา ปน อวิชชฺานุสเยน    
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นิรนุสโย ตโต ภวราคานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ        
         [๑๓๓๘]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสโย      
ตโต    มานานุสเยน    นิรนุสโยติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   ตโต     
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ นิรนุสโย โน จ ตโต มานานุสเยน     
นิรนุสโย   อปริยาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ   ยโต   วา   ปน      
มานานุสเยน   นิรนุสโย   ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
นิรนุสโยติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  มานานุสเยน  จ กามราคานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   โน   จ   ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน     
ตโต   มานานุสเยน   จ  นิรนุสโย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   ฯ   ยโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ      
นิรนุสโย   ตโต   ทิฏานุสเยน   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนสุโยติ:   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน     
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน   
จ    นิรนุสโย    ฯ   ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย    
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย ตโต ภวราคานุสเยน     
นิรนุสโยติ:     รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต    กามราคานุสเยน     
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   นรินุสโย   โน   จ   ตโต   ภวราคานุสเยน      
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นิรนุสโย   อปริยาปนฺเน   ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
นิรนุสโย  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ ยโต วา ปน ภวราคานุสเยน     
นิรนุสโย     ตโต     กามราคานุสเยน     จ    ปฏิฆานุสเยน    จ      
นิรนุสโยติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต ภวราคานุสเยน จ กามราคานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนสุโย  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสโย    
โน    จ   ตโต   กามราคานุสเยน   นรินุสโย   อปรยิาปนฺเน   ตโต      
ภวราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
นิรนุสโย   ฯ   ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย    
ตโต    อวิชชฺานุสเยน   นรินุสโยติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   ตโต   
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย โน จ ตโต อวิชฺชานุสเยน     
นิรนุสโย   อปริยาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   อวิชชฺานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ   ยโต   วา  ปน    
อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๓๙]    ยโต    กามราคานุสเยน    จ   ปฏฆิานุสเยน   จ     
มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ตโต  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย     
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ มานานุสเยน จ นิรนุสโยติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ มานานุสเยน     
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จ    นิรนุสโย   ตโต   ภวราคานุสเยน   นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ    
ยโต   วา  ปน  ภวราคานุสเยน  นิรนสุโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ    
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโยติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย     
ตโต   ภวราคานุสเยน   จ   กามราคานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ     
นิรนุสโย   โน   จ   ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  นิรนุสโย  โน จ     
ตโต   กามราคานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อปริยาปนฺเน     
ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน     
จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ   ยโต   กามราคานุสเยน   จ    
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย    
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ มานานุสเยน จ นิรนุสโยติ:    
อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๔๐]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ   ทฏิานุสเยน   จ   นรินุสโย   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสโยติ:   
อามนฺตา    ฯ    ยโต    วา    ปน    วิจิกิจฺฉานุสเยน    นิรนุสโย     
ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ ทิฏานุสเยน    
จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๓๔๑]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    นิรนุสโย   ตโต    
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ภวราคานุสเยน  นรินุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต วา ปน ภวราคานุสเยน     
นิรนุสโย   ตโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน     
จ    ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโยติ:   ทุกขฺาย   
เวทนาย  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสเยน   จ  ทฏิานุสเยน  จ    
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  ตโตถ   
ภวราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสโย   โน   จ   ตโต      
กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ ทิฏานุสเยน จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ   
นิรนุสโย    อปริยาปนฺเน    ตโต    ภวราคานุสเยน    จ   นิรนุสโย    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน จ    
วิจิกิจฺฉานุสเยน จ นิรนุสโย ฯเปฯ     
         [๑๓๔๒]  ยโต  กามราคานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน   จ    
นิรนุสโย  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนสุโยติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต วา ปน    
อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน   
จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ        
         [๑๓๔๓]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   นรินุสโย  โส  ตโต     
ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโยติ:  ตโย  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต    
กามราคานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา     
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เตว   ปุคฺคลา   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   เต   ตโต     
กามราคานุสเยน  จ  นรินุสยา  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสยา เทฺว ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสยา  ฯ    
โย  วา  ปน  ยโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  โส ตโต กามราคานุสเยน      
นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต  ตโต   
ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสยา    
เตว  ปุคฺคลา  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา อปริยาปนฺเน เต ตโต ปฏิฆานุสเยน   
จ    นิรนุสยา    กามราคานุสเยน    จ   นิรนุสยา   เทฺว   ปุคฺคลา     
สพฺพตฺถ  ปฏฆิานุสเยน  จ  นิรนุสยา  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ฯ    
โย  ยโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโย โส ตโต มานานุสเยน นิรนุสโยติ:    
ตโย   ปุคฺคลา   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เต  ตโต  กามราคานุสเยน    
นิรนุสยา     โน     จ    เต    ตโต    มานานุสเยน    นิรนุสยา      
เตว  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย อปริยาปนฺเน เต ตโต กามราคานุสเยน    
จ   นิรนุสยา   มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา   อนาคามี   กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสเยน    
นิรนุสโย     โน     จ    โส    ตโต    มานานุสเยน    นิรนุสโย      
โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย อปริยาปนฺเน โส ตโต กามราคานุสเยน    
จ    นิรนุสโย    มานานุสเยน    จ    นิรนุสโย    อรหา   สพฺพตฺถ    
กามราคานุสเยน  จ  นรินุสโย  มานานุสเยน  จ นิรนุสโย ฯ โย วา ปน     
ยโต  มานานุสเยน  นิรนสุโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโยติ:    
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อามนฺตา   ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   นรินุสโย   โส  ตโต    
ทิฏานุสเยน   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโยติ:  ปถุุชชฺโน  ทุกฺขาย          
เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสเยน นิรนุสโย    
โน  จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย โสว ปุคฺคโล อปรยิาปนฺเน     
โส    ตโต   กามราคานุสเยน   จ   นรินุสโย   วิจิกจฺิฉานุสเยน   จ     
นิรนุสโย   เทฺว   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   กามราคานุสเยน   จ  นรินุสยา   
วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน    
นิรนุสโย   โส   ตโต   กามราคานุสเยน   นิรนุสโยติ:  เทฺว  ปุคฺคลา    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เต   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนสุยา    
โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสยา  เตว  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย    
เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน เต ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน     
จ    นิรนุสยา    กามราคานุสเยน    จ   นิรนุสยา   เทฺว   ปุคฺคลา     
สพฺพตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา  กามราคานุสเยน  จ นิรนุสยา ฯ    
โย   ยโต   กามราคานุสเยน   นิรนุสโย   โส  ตโต  ภวราคานุสเยน    
นิรนุสโยติ:     ตโย     ปุคฺคลา    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    เต    
ตโต   กามราคานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน    
นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต     
กามราคานุสเยน  จ  นรินุสยา  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  อนาคามี    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ    
โส   ตโต   ภวราคานุสเยน   นิรนุสโย   โสว   ปุคฺคโล  กามธาตุยา     
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ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  นรินุสโย     
ภวราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา  สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  ภวราคานุสเยน จ นิรนุสโย ฯ โย วา ปน ยโต ภวราคานุสเยน     
นิรนุสโย     โส    ตโต    กามราคานุสเยน    นิรนุสโยติ:    ตโย     
ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต ตโต ภวราคานุสเยน นิรนุสยา   
โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสยา  เตว  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย    
เวทนาย   อปริยาปนฺเน   เต   ตโต   ภวราคานุสเยน   จ  นิรนุสยา      
กามราคานุสเยน   จ   นรินุสยา   อรหา  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ  โย ยโต กามราคานุสเยน     
นิรนุสโย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา   
ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  กามราคานุสเยน    
นิรนุสยา   โน  จ  เต  ตโต  อวิชฺชานสุเยน  นิรนสุยา  เตว  ปคฺุคลา    
อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  อวิชฺชานสุเยน     
จ    นิรนุสยา   อนาคามี   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ  โส  ตโต      
อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต    
กามราคานุสเยน   จ   นรินุสโย   อวิชชฺานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อรหา     
สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อวิชฺชานสุเยน  จ  นรินุสโย ฯ   
โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย โส ตโต กามราคานุสเยน     
นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ     
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         [๑๓๔๔]  โย  ยโต  ปฏิฆานุสเยน นิรนุสโย โส ตโต มานานุสเยน      
นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   เต   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต     
มานานุสเยน   นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา   อปริยาปนฺเน   เต   ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสยา   มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา  อนาคามี     
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสโย   โน   จ  โส  ตโต  มานานุสเยน  นิรนุสโย    
โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน  โส  ตโต ปฏิฆานุสเยน     
จ    นิรนุสโย    มานานุสเยน    จ    นิรนุสโย    อรหา   สพฺพตฺถ    
ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย  มานานุสเยน  จ  นรินุสโย  ฯ  โย วา ปน    
ยโต   มานานุสเยน   นรินุสโย   โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโยติ:     
ตโย   ปุคฺคลา   ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  มานานุสเยน  นิรนสุยา    
โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนสุยา  เตว  ปคฺุคลา อปริยาปนฺเน     
เต   ตโต   มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา    
อรหา  สพฺพตฺถ  มานานุสเยน  จ  นรินุสโย  ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย ฯ    
โย   ยโต   ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสโย  โส  ตโต  ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ปถุุชชฺโน   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต  ปฏฆิานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ     
โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโย   โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน     
โส   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย      
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เทฺว  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ    
นิรนุสยา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย  โส ตโต    
ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโยติ:  เทฺว  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต   
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา     
เตว   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ปฏิฆานุสเยน จ     
นิรนุสยา   เทฺว   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสยา    
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสยา   ฯ   โย  ยโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย     
โส   ตโต   ภวราคานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ตโย  ปุคฺคลา  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   เต   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต     
ภวราคานุสเยน   นิรนุสยา  เตว  ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ภวราคานุสเยน จ    
นิรนุสยา   อนาคามี   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน    
นิรนุสโย  โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนสุโย  โสว  ปคฺุคโล    
กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  จ     
นิรนุสโย   ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อรหา  สพฺพตฺถ  ปฏฆิานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   ภวราคานุสเยน   จ   นรินุสโย   ฯ   โย   วา  ปน      
ยโต   ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโยติ:     
ตโย  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสยา    
โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนสุยา  เตว  ปคฺุคลา  กามธาตุยา    
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ทฺวีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นรินุสยา    
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสยา   อรหา   สพฺพตฺถ   ภวราคานุสเยน   จ    
นิรนุสโย   ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ  โย  ยโต  ปฏิฆานุสเยน     
นิรนุสโย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เต   ตโต    
ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต อวิชฺชานสุเยน นิรนุสยา เตว    
ปุคฺคลา  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสยา อวิชฺชานุสเยน     
จ    นิรนุสยา   อนาคามี   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   โส   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ  โส  ตโต     
อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อวิชชฺานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา    
สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสเยน   จ  นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ     
โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน    
นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๔๕]  โย  ยโต  มานานุสเยน นิรนุสโย โส ตโต ทฏิานุสเยน     
ฯเปฯ      วิจิกิจฺฉานุสเยน     นิรนุสโยติ:     ปถุุชชฺโน     ทุกฺขาย   
เวทนาย  โส ตโต มานานุสเยน นิรนุสโย โน จ โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน     
นิรนุสโย   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   มานานุสเยน    
จ    นิรนุสโย    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ   นรินุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ     
มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นรินุสโย ฯ โย วา ปน   
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ยโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต  มานานุสเยน  นิรนสุโยติ:     
ตโย   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต  มานานุสเยน     
นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสยา   มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา  อรหา   
สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ    
โย  ยโต  มานานุสเยน  นิรนุสโย  โส ตโต ภวราคานุสเยน นิรนุสโยติ:    
อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โส ตโต    
มานานุสเยน    นิรนุสโยติ:   จตฺตาโร   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ทวีฺสุ     
เวทนาสุ  เต ตโต ภวราคานุสเยน นิรนุสยา โน จ เต ตโต มานานุสเยน      
นิรนุสยา    เตว   ปุคฺคลา   ทุกฺขาย   เวทนาย   อปรยิาปนฺเน   เต     
ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  มานานุสเยน  จ  นิรนุสยา  อรหา     
สพฺพตฺถ   ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  มานานุสเยน  จ  นรินุสโย  ฯ     
โย  ยโต  มานานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโยติ:    
จตฺตาโร  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  มานานุสเยน นิรนุสยา     
โน  จ  เต  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสยา  เตว ปุคฺคลา อปริยาปนฺเน    
เต    ตโต    มานานุสเยน    จ    นิรนุสยา    อวิชฺชานุสเยน   จ     
นิรนุสยา   อรหา   สพฺพตฺถ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน   
จ   นิรนุสโย   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโย    
โส ตโต มานานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
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          [๑๓๔๖]   โย   ยโต   ทิฏานุสเยน   นิรนุสโย   โส   ตโต      
วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสโยติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน ยโต วิจิกิจฺฉานุสเยน    
นิรนุสโย โส ตโต ทิฏานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
          [๑๓๔๗]   โย   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นรินุสโย  โส  ตโต    
ภวราคานุสเยน  นรินุสโยติ:  ตโย  ปคฺุคลา  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา เต   
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน     
นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน   
เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ภวราคานุสเยน  จ  นรินุสยา   
อรหา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย  ภวราคานุสเยน  จ   
นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โส ตโต      
วิจิกิจฺฉานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ปถุุชชฺโน   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ   
โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โน  จ  โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน     
นิรนุสโย   โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ    
นิรนุสโย  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อรหา  สพฺพตฺถ ภวราคานุสเยน    
จ    นิรนุสโย    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ   นรินุสโย   ฯ   โย   ยโต    
วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสโย  โส  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโยติ:  ตโย   
ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต   
วิจิกิจฺฉานุสเยน  นรินุสยา  โน  จ  เต  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสยา    
เตว   ปุคฺคลา  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา     
อวิชฺชานุสเยน   จ   นิรนุสยา   อรหา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ    
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นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย ฯ โย วา ปน ยโต อวิชชฺานุสเยน   
นิรนุสโย โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ      
          [๑๓๔๘]   โย   ยโต   ภวราคานุสเยน   นรินุสโย  โส  ตโต     
อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโยติ:  จตฺตาโร  ปุคฺคลา  กามธาตุยา ตีสุ เวทนาสุ   
เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต อวิชฺชานุสเยน     
นิรนุสยา   เตว  ปุคฺคลา  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ    
นิรนุสยา  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสยา  อรหา  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสเยน   
จ   นิรนุสโย   อวิชชฺานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ   โย   วา   ปน    
ยโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโยติ:    
อามนฺตา ฯ    
          [๑๓๔๙]  โย  ยโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย      
โส   ตโต   มานานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา   รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ นิรนุสยา    
โน  จ  เต  ตโต  มานานุสเยน  นิรนสุยา  เตว  ปคฺุคลา อปริยาปนฺเน    
เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ นรินุสยา มานานุสเยน     
จ   นิรนุสยา   อนาคามี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา    โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ      
นิรนุสโย   โน   จ  โส  ตโต  มานานุสเยน  นิรนสุโย  โสว  ปคฺุคโล    
ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   กามราคานุสเยน  จ      
ปฏิฆานุสเยน    จ   นิรนุสโย   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา   
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สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสโย  มานานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   มานานุสเยน  นิรนุสโย      
โส   ตโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:  ตโย     
ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต  ตโต  มานานุสเยน จ กามราคานุสเยน     
จ   นิรนุสยา   โน   จ   เต   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา  เตว     
ปุคฺคลา  อปริยาปนฺเน เต ตโต มานานุสเยน จ นิรนุสยา กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ   นรินุสยา   อรหา   สพฺพตฺถ   มานานุสเยน    
จ   นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโย  ฯ    
โย  ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสโย  โส  ตโต      
ทิฏานุสเยน  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนุสโยติ:  ปุถุชชฺโน  รปูธาตุยา          
อรูปธาตุยา    โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ      
นิรนุสโย  โน  จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  นิรนสุโย  โสว  ปคฺุคโล     
อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย    
วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  เทฺว  ปคฺุคลา  สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน   
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   นรินุสยา   วิจิกจฺิฉานุสเยน   จ  นิรนุสยา  ฯ     
โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน นิรนุสโย โส ตโต กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    นิรนุสโยติ:    เทฺว    ปุคฺคลา   ทุกฺขาย   
เวทนาย  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ นิรนุสยา     
โน  จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน  นิรนสุยา  เตว  ปคฺุคลา  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสยา    
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โน  จ  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  นิรนุสยา  เตว ปุคฺคลา รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา     อปริยาปนฺเน    เต    ตโต    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    
นิรนุสยา   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสยา  เทฺว     
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา  กามราคานุสเยน  จ    
ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา  ฯ โย ยโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน    
จ    นิรนุสโย    โส    ตโต   ภวราคานุสเยน   นรินุสโยติ:   ตโย     
ปุคฺคลา  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา เต ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน    
จ   นิรนุสยา   โน   จ   เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสยา  เตว      
ปุคฺคลา  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ    
นิรนุสยา  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา  อนาคามี รูปธาตุยา อรูปธาตุยา   
โส    ตโต    กามราคานุสเยน    จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสโย      
โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โสว ปุคฺคโล กามธาตุยา     
ตีสุ    เวทนาสุ    อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ภวราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย  อรหา    
สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ นรินุสโย ภวราคานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   ฯ   โย   วา   ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย      
โส   ตโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:  ตโย     
ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต ตโต ภวราคานุสเยน จ กามราคานุสเยน     
จ    นิรนุสยา    โน    จ    เต   ตโต   ปฏฆิานุสเยน   นิรนุสยา     
เตว  ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เต ตโต ภวราคานุสเยน จ      
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ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา  โน  จ  เต ตโต กามราคานุสเยน นิรนุสยา    
เตว   ปุคฺคลา  อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา    
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสยา   อรหา  สพฺพตฺถ    
ภวราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโย    
โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโยติ:   ตโย   ปุคฺคลา  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา  เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ นิรนุสยา    
โน  จ  เต  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสยา  เตว ปุคฺคลา อปริยาปนฺเน    
เต    ตโต    กามราคานุสเยน    จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   นิรนุสยา      
อวิชฺชานุสเยน   จ   นิรนุสยา   อนาคามี   กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน    
จ    นิรนุสโย    โน    จ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน   นิรนุสโย    
โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน    
จ    นิรนุสโย    อวิชชฺานุสเยน    จ    นรินุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ    
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ  นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต    
กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ    
          [๑๓๕๐]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏฆิานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย  โส ตโต ทฏิานุสเยน ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสเยน     
นิรนุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต วิจิกิจฺฉานุสเยน นิรนุสโย    
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โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
นิรนุสโยติ:  เทฺว  ปุคฺคลา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เต ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน   
จ    กามราคานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา   โน   จ    
เต   ตโต   ปฏิฆานุสเยน  นิรนุสยา  เตว  ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   เต   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นิรนุสยา   
โน   จ   เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสยา    
เตว   ปุคฺคลา  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ     
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน  จ  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต      
มานานุสเยน   นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา   อปริยาปนฺเน   เต   ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสยา  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ   
มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา   อนาคามี   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ กามราคานุสเยน   
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   นรินุสโย   โน   จ  โส  ตโต  มานานุสเยน      
นิรนุสโย   โสว   ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ   
มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ   วิจิกจฺิฉานุสเยน   จ   
นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ     
นิรนุสโย   ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน  จ      
มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  นรินุสโยติ:    
อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสเยน  นิรนุสโย  โส ตโต     
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กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:    
ตโย   ปุคฺคลา   ทุกฺขาย   เวทนาย   เต   ตโต  ภวราคานุสเยน  จ      
กามราคานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต    
ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ     
เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  นรินุสยา  โน  จ เต      
ตโต   กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสยา  เตว  ปุคฺคลา     
อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    มานานุสเยน    จ   นิรนุสยา   อนาคามี     
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ โส ตโต ภวราคานุสเยน จ กามราคานุสเยน    
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   นรินุสโย   โน   จ  โส  ตโต  มานานุสเยน      
นิรนุสโย     โสว    ปุคฺคโล    ทุกฺขาย    เวทนาย    อปริยาปนฺเน     
โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ นิรนุสโย กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน     
จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ   ภวราคานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน      
จ    มานานุสเยน    จ    นรินุสโย    โส    ตโต   อวิชฺชานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อนาคามี  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน    
จ   ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   โน   จ  โส      
ตโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโย  โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต    
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ  นิรนุสโย      
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อวิชฺชานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อวิชฺชานุสเยน   จ     
นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต    
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:    
อามนฺตา ฯ    
          [๑๓๕๑]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏฆิานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  นรินุสโย  โส  ตโต วิจิกิจฺฉานุสเยน     
นิรนุสโยติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน    
นิรนุสโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน     
จ    ทิฏานุสเยน    จ    นิรนุสโยติ:    เทฺว    ปุคฺคลา   ทุกฺขาย     
เวทนาย  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ กามราคานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ   ทฏิานุสเยน   จ   นรินุสยา   โน   จ  เต  ตโต  ปฏิฆานุสเยน    
นิรนุสยา    เตว    ปุคฺคลา    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เต    
ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  นรินุสยา    
โน   จ   เต  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  นิรนุสยา    
เตว   ปุคฺคลา  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เต  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ     
กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน    จ  ทิฏานุสเยน  จ  นิรนุสยา     
โน  จ  เต  ตโต  มานานุสเยน  นิรนสุยา  เตว  ปคฺุคลา อปริยาปนฺเน    
เต    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสยา   กามราคานุสเยน   จ     
ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  นิรนุสยา อนาคามี   
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กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน     
จ   นิรนุสโย   โน   จ   โส   ตโต   มานานุสเยน  นิรนุสโย  โสว      
ปุคฺคโล  ทุกขฺาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ     
นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ     
ทิฏานุสเยน   จ   นิรนุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ   วิจิกจฺิฉานุสเยน   จ    
นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ   ปฏฆิานุสเยน   จ  มานานุสเยน  จ     
ทิฏานุสเยน จ นิรนุสโย ฯเปฯ      
          [๑๓๕๒]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน   จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโย  โส     
ตโต   ภวราคานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต      
ภวราคานุสเยน  นรินุสโย  โส  ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ     
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสโยติ:    
ปุถุชชฺโน  ทกฺุขาย  เวทนาย โส ตโต ภวราคานุสเยน จ กามราคานุสเยน    
จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสโย   โน   จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสเยน      
จ    ทิฏานุสเยน    จ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    นิรนุสโย   โสว   
ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   นิรนสุโย  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ      
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  นิรนุสโย     
โสว   ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นรินุสโย     
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กามราคานุสเยน   จ  ปฏฆิานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน    
จ    วิจิกิจฺฉานุสเยน    จ    นิรนุสโย    เทฺว    ปุคฺคลา   ทุกฺขาย    
เวทนาย    เต   ตโต   ภวราคานุสเยน   จ   กามราคานุสเยน   จ      
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  นิรนุสยา โน จ     
เต    ตโต   ปฏิฆานุสเยน   นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา   กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เต   ตโต   ภวราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  นิรนุสยา  โน  จ  เต  ตโต   
กามราคานุสเยน   จ   มานานุสเยน   จ   นิรนุสยา   เตว   ปุคฺคลา     
อปริยาปนฺเน  เต  ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสยา กามราคานุสเยน     
จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    มานานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสยา  อนาคามี  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
โส   ตโต  ภวราคานุสเยน  จ  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  นิรนุสโย  โน  จ  โส  ตโต   
มานานุสเยน  นิรนุสโย  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน    
โส    ตโต   ภวราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย   กามราคานุสเยน   จ    
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน     
จ    นิรนุสโย    อรหา    สพฺพตฺถ   ภวราคานุสเยน   จ   นิรนุสโย    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน จ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย   ฯ   โย  ยโต  กามราคานุสเยน  จ     
ปฏิฆานุสเยน   จ   มานานุสเยน  จ  ทฏิานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน      
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นุสเยน  จ  นรินุสโย  โส  ตโต  อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อนาคามี   
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ      
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  นิรนุสโย     
โน  จ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย  โสว ปคฺุคโล อปริยาปนฺเน    
โส   ตโต   กามราคานุสเยน   จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ    
ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ   
นิรนุสโย   อรหา   สพฺพตฺถ   กามราคานุสเยน   จ   ปฏิฆานุสเยน  จ    
มานานุสเยน   จ   ทิฏานุสเยน   จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ  นิรนุสโย     
อวิชฺชานุสเยน   จ   นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน     
นิรนุสโย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ     
ทิฏานุสเยน จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ     
          [๑๓๕๓]   โย   ยโต   กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ     
มานานุสเยน  จ  ทิฏานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ   
นิรนุสโย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสเยน  นิรนุสโยติ:  อนาคามี  ทุกฺขาย     
เวทนาย  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน    
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน   จ    
นิรนุสโย   โน  จ  โส  ตโต  อวิชฺชานสุเยน  นิรนสุโย  โสว  ปคฺุคโล    
อปริยาปนฺเน  โส  ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน     
จ    ทิฏานุสเยน    จ   วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน   จ    
นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อรหา  สพฺพตฺถ กามราคานุสเยน    
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จ    ปฏิฆานุสเยน    จ    มานานุสเยน    จ    ทิฏานุสเยน    จ     
วิจิกิจฺฉานุสเยน   จ   ภวราคานุสเยน  จ  นิรนุสโย  อวิชฺชานุสเยน  จ     
นิรนุสโย  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสเยน  นิรนุสโย  โส  ตโต    
กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ ทฏิานุสเยน จ    
วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ     
                       สานุสยวาร นิฏ ิต ฯ    
                          ___________      
                          ปชหนวาโร      
          [๑๓๕๔]  โย  กามราคานุสย  ปชหติ  โส  ปฏิฆานุสย  ปชหตีติ:     
อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  โส  กามราคานุสย    
ปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  กามราคานุสย  ปชหติ  โส  มานานุสย     
ปชหตีติ:   ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสย  ปชหติ  โส     
กามราคานุสย  ปชหตีติ:  โน  ฯ โย กามราคานุสย ปชหติ โส ทฏิานุสย     
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย    
ปชหติ    โส    กามราคานุสย    ปชหตีติ:    ตเทกฏ   ปชหติ   ฯ     
โย   กามราคานุสย   ปชหติ   โส   ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชชฺานุสย    
ปชหตีติ:   ตเทกฏ   ปชหติ   ฯ   โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปชหติ   
โส กามราคานุสย ปชหตีติ: โน ฯ     
         [๑๓๕๕]   โย   ปฏฆิานุสย   ปชหติ   โส  มานานุสย  ปชหตีติ:     
ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสย  ปชหติ  โส  ปฏิฆานุสย     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 560 

ปชหตีติ:    โน    ฯ    โย   ปฏิฆานุสย   ปชหติ   โส   ทิฏานุสย   
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย    
ปชหติ  โส  ปฏิฆานุสย  ปชหตีติ:  ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  ปฏฆิานุสย    
ปชหติ     โส     ภวราคานุสย    ฯเปฯ    อวิชฺชานุสย    ปชหตีติ:    
ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  โส ปฏฆิานุสย     
ปชหตีติ: โน ฯ     
          [๑๓๕๖]   โย   มานานุสย   ปชหติ   โส   ทฏิานุสย  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย ปชหติ โส   
มานานุสย   ปชหตีติ:   ตเทกฏ   ปชหติ   ฯ  โย  มานานุสย  ปชหติ   
โส    ภวราคานุสย   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุย   ปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ    
โย วา ปน อวิชฺชานุสย ปชหติ โส มานานุสย ปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
          [๑๓๕๗]   โย  ทฏิานุสย  ปชหติ  โส  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส  ทฏิานุสย    
ปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
          [๑๓๕๘]   โย  วิจิกจฺิฉานุสย  ปชหติ  โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ    
อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชฺชานุสย   
ปชหติ โส วิจิกิจฺฉานุสย ปชหตีติ: โน ฯ    
          [๑๓๕๙]  โย  ภวราคานุสย  ปชหติ  โส  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  โส  ภวราคานุสย     
ปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
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          [๑๓๖๐]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ  โส     
มานานุสย   ปชหตีติ:   ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสย    
ปชหติ   โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ  ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย     
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปชหติ   โส   ทิฏานุสย   ฯเปฯ   
วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   โน  ฯ  โย  วา  ปน  วิจิกจฺิฉานุสย  ปชหติ   
โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหตีติ:  ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ   
โย    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ภวราคานุสย     
ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  ตเทกฏ ปชหติ ฯ โย วา ปน อวิชฺชานุสย   
ปชหติ โส กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ ปชหตีติ: โน ฯ     
          [๑๓๖๑]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ปชหติ   โส  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ  โย   
วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ  โส  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   ปชหตีติ:   ตเทกฏ   ปชหติ  ฯ  โย  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    ปชหติ    โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ     
อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปชหติ โส   
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปชหตีติ:   มานานุสย     
ปชหติ ฯ      
          [๑๓๖๒]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    ปชหติ    โส    วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   
โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ    
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มานานุสย ฺจ        ทิฏานุสย ฺจ        ปชหตีติ:        ทิฏานุสย    
ปชหติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   ตเทกฏ   
ปชหติ ฯเปฯ      
          [๑๓๖๓]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ   
อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ  โย  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  ปชหติ   
โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ปชหตีติ: มานานุสย ปชหติ ฯ   
          [๑๓๖๔]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ภวราคานุสย ฺจ  ปชหติ  โส  อวิชฺชานุสย   
ปชหตีติ:    นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน   อวิชฺชานุสย   ปชหติ   โส    
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ภวราคานุสย ฺจ  ปชหตีติ:  มานานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ    
ปชหติ ฯ      
          [๑๓๖๕]  ยโต  กามราคานุสย  ปชหติ  ตโต ปฏิฆานุสย ปชหตีติ:     
โน  ฯ  ยโต  วา  ปน  ปฏฆิานุสย  ปชหติ ตโต กามราคานุสย ปชหตีติ:     
โน   ฯ   ยโต   กามราคานุสย   ปชหติ   ตโต  มานานุสย  ปชหตีติ:     
อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  มานานุสย  ปชหติ  ตโต  กามราคานุสย     
ปชหตีติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   ตโต  มานานุสย  ปชหติ  โน  จ    
ตโต   กามราคานุสย   ปชหติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต      
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มานานุสย ฺจ  ปชหติ  กามราคานุสย ฺจ  ปชหติ  ฯ  ยโต  กามราคานุสย     
ปชหติ     ตโต     ทฏิานุสย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสย    ปชหตีติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  ตโต กามราคานุสย   
ปชหตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย  ปชหติ  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   
ปชหติ    ฯ    ยโต    กามราคานุสย   ปชหติ   ตโต   ภวราคานุสย     
ปชหตีติ:   โน   ฯ   ยโต   วา   ปน   ภวราคานุสย   ปชหติ  ตโต      
กามราคานุสย    ปชหตีติ:   โน   ฯ   ยโต   กามราคานุสย   ปชหติ    
ตโต  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย     
ปชหติ     ตโต    กามราคานุสย    ปชหตีติ:    ทกฺุขาย    เวทนาย    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหติ   โน  จ  ตโต    
กามราคานุสย  ปชหติ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ    
ปชหติ กามราคานุสย ฺจ ปชหติ ฯ      
          [๑๓๖๖]   ยโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  ตโต  มานานุสย  ปชหตีติ:     
โน  ฯ  ยโต  วา  ปน  มานานุสย  ปชหติ  ตโต  ปฏฆิานุสย  ปชหตีติ:     
โน  ฯ  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสย    
ปชหตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   
ตโต   ปฏิฆานุสย   ปชหตีติ:   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย     
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ปชหติ   ทุกขฺาย  เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปชหติ  ปฏฆิานุสย ฺจ   
ปชหติ    ฯ    ยโต    ปฏิฆานุสย    ปชหติ    ตโต    ภวราคานุสย    
ปชหตีติ:  โน  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย  ปชหติ ตโต ปฏฆิานุสย     
ปชหตีติ:   โน   ฯ   ยโต   ปฏิฆานุสย   ปชหติ   ตโต   อวิชชฺานุสย   
ปชหตีติ:    อามนฺตา    ฯ   ยโต   วา   ปน   อวิชฺชานสุย   ปชหติ     
ตโต   ปฏิฆานุสย   ปชหตีติ:   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชชฺานุสย   ปชหติ   โน   จ  ตโต  ปฏิฆานุสย   
ปชหติ   ทุกขฺาย   เวทนาย  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  ปชหติ  ปฏฆิานุสย ฺจ     
ปชหติ ฯ      
          [๑๓๖๗]   ยโต   มานานุสย   ปชหติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย   
ปชหติ  ตโต  มานานุสย  ปชหตีติ:  ทกฺุขาย  เวทนาย ตโต วิจิกิจฺฉานุสย   
ปชหติ    โน    จ   ตโต   มานานุสย   ปชหติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ     
เวทนาสุ    รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ    
มานานุสย ฺจ   ปชหติ  ฯ  ยโต  มานานุสย  ปชหติ  ตโต  ภวราคานุสย     
ปชหตีติ:     กามธาตุยา     ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตโต    มานานุสย    
ปชหติ   โน   จ   ตโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
ตโต  มานานุสย ฺจ  ปชหติ  ภวราคานุสย ฺจ  ปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปน     
ภวราคานุสย   ปชหติ   ตโต  มานานุสย  ปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต     
มานานุสย   ปชหติ   ตโต   อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต    
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วา   ปน   อวิชฺชานุสย   ปชหติ   ตโต  มานานุสย  ปชหตีติ:  ทกฺุขาย     
เวทนาย   ตโต  อวิชฺชานสุย  ปชหติ  โน  จ  ตโต  มานานุสย  ปชหติ     
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ   
ปชหติ มานานุสย ฺจ ปชหติ ฯ      
          [๑๓๖๘]  ยโต  ทิฏานุสย  ปชหติ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ปชหตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  ตโต  ทิฏานุสย ็   
ปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
          [๑๓๖๙]  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ ตโต ภวราคานุสย ปชหตีติ:     
กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โน  จ  ตโต     
ภวราคานุสย   ปชหติ   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปชหติ  ภวราคานุสย ฺจ  ปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย ปชหติ    
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   
ปชหติ   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน     
อวิชฺชานุสย ปชหติ ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ปชหตีติ: อามนฺตา ฯ      
          [๑๓๗๐]  ยโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  ตโต อวิชฺชานุสย ปชหตีติ:    
อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  ตโต  ภวราคานุสย     
ปชหตีติ:   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   ตโต   อวิชชฺานุสย   ปชหติ     
โน   จ   ตโต   ภวราคานุสย   ปชหติ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต    
อวิชฺชานุสย ฺจ ปชหติ ภวราคานุสย ฺจ ปชหติ ฯ   
          [๑๓๗๑]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปชหติ  ตโต      
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มานานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยโต  วา  ปน  มานานุสย  ปชหติ    
ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปชหตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
ตโต  มานานุสย  ปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปชหติ     กามธาตุยา     ทวีฺสุ    เวทนาสุ    ตโต    มานานุสย ฺจ     
กามราคานุสย ฺจ   ปชหติ   โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  ฯ  ยโต    
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   ตโต   ทิฏานุสย   ฯเปฯ   
วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยโต   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสย          
ปชหติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ   ปชหตีติ:  รปูธาตุยา   
อรูปธาตุยา  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โน  จ  ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ     ปชหติ     กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ   ปชหติ   โน  จ  ตโต  ปฏฆิานุสย    
ปชหติ    ทุกขฺาย    เวทนาย   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย  ปชหติ  ฯ  ยโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ    ปชหติ    ตโต   ภวราคานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ   
ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย  ปชหติ ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปชหตีติ:     โน     ฯ    ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปชหติ   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยโต   วา  ปน    
อวิชฺชานุสย   ปชหติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ  ปชหตีติ:    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหติ   โน  จ  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ      
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ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  ปชหติ  โน  จ  ตโต ปฏิฆานุสย   
ปชหติ    ทุกขฺาย    เวทนาย    ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
ปชหติ โน จ ตโต กามราคานุสย ปชหติ ฯ     
        [๑๓๗๒]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ปชหติ   ตโต   ทิฏานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ   
ยโต    วา    ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปชหตีติ:   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  ปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ     ปชหติ     กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปชหติ   โน   จ     
ตโต   ปฏิฆานุสย   ปชหติ   ทุกฺขาย   เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โน   จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
ปชหติ    ฯ    ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ๕    
ปชหติ   ตโต   ภวราคานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยโต  วา  ปน    
ภวราคานุสย     ปชหติ     ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ   ปชหตีติ:  มานานุสย  ปชหติ  ฯ  ยโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   ปชหติ   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:    
นตฺถิ   ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  ปชหติ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    ปชหตีติ:    รูปธาตุยา    อรปูธาตุยา     
ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปชหติ  โน จ ตโต กามราคานุสย ฺจ     
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ปฏิฆานุสย ฺจ       ปชหติ      กามธาตุยา      ทฺวีส ุ     เวทนาสุ    
ตโต   อวิชชฺานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปชหติ  โน  จ    
ตโต   ปฏิฆานุสย   ปชหติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต  อวิชฺชานสุย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โน   จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
ปชหติ ฯ      
        [๑๓๗๓]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    ปชหติ    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   
ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    ปชหตีติ:    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    
ตโต     วิจิกจฺิฉานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    ปชหติ   
โน   จ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ  ปชหติ  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ     เวทนาสุ     ตโต     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     กามราคานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   ปชหติ  โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ     
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ   
ปชหติ     โน     จ     ตโต     กามราคานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ      
ปชหติ ฯเปฯ      
        [๑๓๗๔]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ   ตโต  ภวราคานุสย  ปชหตีติ:   
นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย  ปชหติ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
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ปชหตีติ:       มานานุสย ฺจ       ทฏิานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
ปชหติ  ฯ  ยโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ปชหติ   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ   
ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจa     
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหตีติ:   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    ตโต    อวิชชฺานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
ปชหติ     กามธาตุยา    ทวีฺสุ    เวทนาสุ    ตโต    อวิชฺชานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
ปชหติ   โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสย  ปชหติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต    
อวิชฺชานุสย ฺจ      ปฏิฆานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ         
ปชหติ โน จ ตโต กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปชหติ ฯ      
        [๑๓๗๕]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    ปชหติ    ตโต   
อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:   นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  ปชหติ   
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ภวราคานุสย ฺจ   ปชหตีติ:   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา    
ตโต    อวิชฺชานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ          
ภวราคานุสย ฺจ     ปชหติ     โน    จ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ      
ปฏิฆานุสย ฺจ  ปชหติ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ    
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กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
ปชหติ     โน     จ     ตโต     ปฏิฆานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ     
ปชหติ    ทุกขฺาย    เวทนาย    ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ ปชหติ ฯ    
        [๑๓๗๖]  โย  ยโต  กามราคานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  ปฏฆิานุสย     
ปชหตีติ:   โน  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  โส  ตโต     
กามราคานุสย   ปชหตีติ:   โน   ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย  ปชหติ    
โส   ตโต   มานานุสย  ปชหตีติ:  ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน    
ยโต   มานานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  กามราคานุสย  ปชหตีติ:  โน  ฯ    
โย   ยโต   กามราคานุสย   ปชหติ   โส   ตโต   ทฏิานุสย  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   โน   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย    
ปชหติ    โส   ตโต   กามราคานุสย   ปชหตีติ:   อฏมโก   ทุกขฺาย     
เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ     
โน   จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  ปชหติ  โสว  ปคฺุคโล  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ กามราคานุสย ตเทกฏ   
ปชหติ   ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย     
ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  โส ตโต      
กามราคานุสย   ปชหตีติ:   โน   ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย  ปชหติ    
โส   ตโต  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน     
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ยโต อวิชฺชานุสย ปชหติ โส ตโต กามราคานุสย ปชหตีติ: โน ฯ    
        [๑๓๗๗]   โย   ยโต   ปฏิฆานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  มานานุสย     
ปชหตีติ:   โน  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  มานานุสย  ปชหติ  โส  ตโต      
ปฏิฆานุสย   ปชหตีติ:   โน   ฯ   โย   ยโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  โส    
ตโต   ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:   โน   ฯ   โย    
วา   ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  ปชหตีติ:    
อฏมโก   กามธาตุยา   ทวีฺสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส   
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   โน   จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ     
โสว   ปุคฺคโล   ทุกฺขาย   เวทนาย   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ     
ปฏิฆานุสย   ตเทกฏ   ปชหติ   ฯ  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปชหติ  โส   
ตโต  ภวราคานุสย  ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน ยโต ภวราคานุสย     
ปชหติ    โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   ปชหตีติ:   โน   ฯ   โย   ยโต     
ปฏิฆานุสย    ปชหติ   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย   ปชหตีติ:   ตเทกฏ    
ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  ปชหติ โส ตโต ปฏิฆานุสย    
ปชหตีติ: โน ฯ     
        [๑๓๗๘]   โย   ยโต   มานานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  ทิฏานุสย    
ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหตีติ:  โน  ฯ  โย  วา ปน ยโต วิจิกิจฺฉานุสย    
ปชหติ    โส    ตโต    มานานุสย    ปชหตีติ:   อฏมโก   ทุกฺขาย     
เวทนาย  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โน  จ  โส ตโต มานานุสย    
ปชหติ    โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา    
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อรูปธาตุยา   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ  มานานุสย  ตเทกฏ   
ปชหติ   ฯ   โย   ยโต   มานานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย     
ปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส  ตโต     
มานานุสย   ปชหติ   โน   จ   โส  ตโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  โสว     
ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ  ปชหติ    
ภวราคานุสย ฺจ   ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปชหติ     
โส   ตโต   มานานุสย  ปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  ยโต  มานานุสย    
ปชหติ   โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน     
ยโต  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  มานานุสย ปชหตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี   
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหติ   โน  จ  โส    
ตโต   มานานุสย   ปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  ปชหติ  มานานุสย ฺจ     
ปชหติ ฯ      
        [๑๓๗๙]   โย  ยโต  ทิฏานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย     
ปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ   
โส ตโต ทฏิานุสย ปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
        [๑๓๘๐]  โย  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส  ตโต ภวราคานุสย    
ปชหตีติ:    อฏมโก    กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ   โส   ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  โสว   
ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ    
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ภวราคานุสย   ตเทกฏ  ปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย    
ปชหติ โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ปชหตีติ: โน ฯเปฯ    
        [๑๓๘๑]  โย  ยโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  อวิชฺชานุสย    
ปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  ยโต  อวิชฺชานุสย  ปชหติ     
โส    ตโต    ภวราคานุสย   ปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา    
ตีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย  ปชหติ  โน  จ  โส  ตโต     
ภวราคานุสย   ปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส    
ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ ปชหติ ภวราคานุสย ฺจ ปชหติ ฯ   
        [๑๓๘๒]   โย   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ     
โส  ตโต  มานานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย  วา ปน ยโต มานานุสย     
ปชหติ   โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปชหตีติ:  โน  ฯ     
โย    ยโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ตโต     
ทิฏานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน    
ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
ปชหตีติ:     อฏมโก     รูปธาตุยา     อรูปธาตุยา    โส    ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทวีฺสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย    ปชหติ   กามราคานุสย   ตเทกฏ   ปชหติ   โน   จ    
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   ปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   ทุกขฺาย  เวทนาย     
โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  ปฏฆิานุสย  ตเทกฏ  ปชหติ  โน  จ    
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โส   ตโต   กามราคานุสย   ปชหติ   ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ      
ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ   
โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ      
ปฏิฆานุสย ฺจ    ปชหตีติ:    โน   ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ    
โย   วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ ปชหตีติ: โน ฯ     
        [๑๓๘๓]     โย     ยโต     กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ      
มานานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ตโต   ทฏิานุสย   ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย   
ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ   โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    ปชหตีติ:    
อฏมโก   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ    
มานานุสย   ตเทกฏ   ปชหติ   โน   จ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   ปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ     
โส    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ     
ตเทกฏ  ปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏฆิานุสย  ปชหติ  โสว  ปคฺุคโล    
ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปชหติ   ปฏิฆานุสย    
ตเทกฏ   ปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ปชหติ   ฯ   โย   ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
ปชหติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน     
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ยโต     ภวราคานุสย     ปชหติ    โส    ตโต    กามราคานุสย ฺจ      
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปชหตีติ:   มานานุสย   ปชหติ   ฯ  โย   
ยโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปชหติ   โส     
ตโต  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย  วา  ปน  ยโต อวิชฺชานุสย    
ปชหติ    โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ     
ปชหตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคี     ทุกฺขาย     เวทนาย    โส    ตโต     
อวิชฺชานุสย  ปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ     ปชหติ     โสว     ปุคฺคโล    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    
เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ     
ปชหติ    โน    จ    โส    ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปชหติ ฯ      
        [๑๓๘๔]     โย     ยโต     กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ      
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ  ปชหติ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหตีติ:   
นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย  ปชหติ  โส  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ  ปชหตีติ:   
อฏมโก    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา    โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ   ปชหติ   มานานุสย   ตเทกฏ   ปชหติ   โน   จ  โส   
ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปชหติ  โสว  ปุคฺคโล กามธาตุยา    
ทฺวีสุ     เวทนาสุ    โส    ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    
ปชหติ   กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ตเทกฏ  ปชหติ  โน  จ  โส      
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ตโต   ปฏิฆานุสย  ปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   ปชหติ   ปฏิฆานุสย   ตเทกฏ  ปชหติ         
โน จ โส ตโต กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปชหติ ฯเปฯ      
        [๑๓๘๕]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ปชหติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย   
ปชหตีติ:   นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสย  ปชหติ    
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ปชหตีติ:     มานานุสย     ปชหติ     ฯ    โย     
ยโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ   โส   ตโต  อวิชชฺานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ   
โย   วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  ปชหติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย    
ปชหติ    โน    จ    โส    ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปชหติ   โสว  ปุคฺคโล   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต    
อวิชฺชานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปชหติ  โน  จ  โส ตโต กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ปชหติ ฯ     
        [๑๓๘๖]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       ภวราคานุสย ฺจ      ปชหติ    
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โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  ปชหตีติ:  นตฺถิ  ฯ โย วา ปน ยโต อวิชชฺานุสย    
ปชหติ    โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      ภวราคานุสย ฺจ      ปชหตีติ:    
อคฺคมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย  ปชหติ     
โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    ปชหติ    โสว   
ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ  ปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       ภวราคานุสย ฺจ      ปชหติ   
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    ปชหติ    โน    จ    โส   ตโต      
กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ปชหติ ฯ    
                        อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
        [๑๓๘๗]  โย  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โส  ปฏิฆานุสย นปฺปชหตีติ   
อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โส  กามราคานุสย     
นปฺปชหตีติ:     อามนฺตา     ฯ    โย    กามราคานุสย    นปฺปชหติ     
โส   มานานุสย   นปฺปชหตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามราคานุสย  นปฺปชหติ   
โน     จ    โส    มานานุสย    นปฺปชหติ    ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    
เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  มานานุสย ฺจ    
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นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสย  นปฺปชหติ  โส  กามราคานุสย    
นปฺปชหตีติ:       อนาคามิมคฺคสมงฺคี       มานานุสย       นปฺปชหติ     
โน   จ   โส  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา   
อวเสสา    ปคฺุคลา    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    กามราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย   กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โส   ทิฏานุสย     
ฯเปฯ     วิจิกจฺิฉานุสย     นปฺปชหตีติ:    อฏมโก    กามราคานุสย    
นปฺปชหติ   โน   จ  โส  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อฏมก ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา     ปคฺุคลา    กามราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปปฺชหนฺติ    ฯ    โย    วา   ปน    
วิจิกิจฺฉานุสย     นปฺปชหติ     โส     กามราคานุสย     นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  กามราคานุสย    
นปฺปชหติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ    
โย     กามราคานุสย     นปฺปชหติ    โส    ภวราคานุสย    ฯเปฯ     
อวิชฺชานุสย    นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามราคานุสย   นปฺปชหติ   
โน   จ   โส   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา   
อวเสสา    ปคฺุคลา    กามราคานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   อวิชชฺานุสย ฺจ     
นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  นปฺปชหติ  โส กามราคานุสย     
นปฺปชหตีติ:       อนาคามิมคฺคสมงฺคี       อวิชชฺานุสย      นปฺปชหติ   
โน   จ   โส  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา    
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อวเสสา    ปคฺุคลา    อวิชชฺานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   กามราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหนฺติ ฯ    
        [๑๓๘๘]   โย  ปฏฆิานุสย  นปฺปชหติ  โส  มานานุสย  นปฺปชหตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี    ปฏิฆานุสย    นปฺปชหติ   โน   จ   โส   มานานุสย     
นปฺปชหติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ     มานานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    วา    ปน     
มานานุสย   นปฺปชหติ   โส  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
มานานุสย    นปฺปชหติ    โน    จ    โส    ปฏิฆานุสย    นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   มานานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ    
โส    ทฏิานุสย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสย    นปฺปชหตีติ:   อฏมโก    
ปฏิฆานุสย    นปฺปชหติ    โน    จ    โส   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   
อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา    ปคฺุคลา   
ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โส  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี        
วิจิกิจฺฉานุสย      นปฺปชหติ      โน      จ     โส     ปฏิฆานุสย     
นปฺปชหติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ         
โย   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ   โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย     
นปฺปชหตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ   โส     
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อวิชฺชานุสย    นปฺปชหติ    ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา    ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนติฺ   อวิชชฺานุสย ฺจ   นปปฺชหนฺติ   ฯ   
โย   วา   ปน   อวิชชฺานุสย   นปฺปชหติ  โส  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหตีติ:    
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ  โส  ปฏิฆานุสย   
นปฺปชหติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา ปุคฺคลา อวิชฺชานุสย ฺจ         
นปฺปชหนฺติ ปฏิฆานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ    
        [๑๓๘๙]   โย   มานานุสย   นปฺปชหติ   โส   ทิฏานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหตีติ:   อฏมโก   มานานุสย   นปฺปชหติ  โน  จ    
โส     วิจิกิจฺฉานุสย     นปฺปชหติ     อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ   
เปตฺวา   อวเสสา  ปุคฺคลา  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   โส     
มานานุสย    นปฺปชหตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี    วิจิกิจฺฉานุสย   นปปฺชหติ         
โน   จ   โส   มานานุสย   นปฺปชหติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อฏมก ฺจ     
เปตฺวา   อวเสสา  ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    มานานุสย   นปฺปชหติ   โส   ภวราคานุสย    
ฯเปฯ    อวิชชฺานุสย   นปปฺชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน     
อวิชฺชานุสย นปฺปชหติ โส มานานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
        [๑๓๙๐]  โย  ทิฏานุสย  นปฺปชหติ  โส  วิจิกิจฺฉานุสย นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    โย    วา    ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   โส    
ทิฏานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
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         [๑๓๙๑]  โย  วิจิกจฺิฉานุสย  นปฺปชหติ  โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ   
อวิชฺชานุสย    นปฺปชหตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ       
โน   จ   โส   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ   
เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  อวิชชฺานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    วา    ปน   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ   โส    
วิจิกิจฺฉานุสย     นปฺปชหตีติ:     อฏมโก    อวิชฺชานุสย    นปปฺชหติ          
โน   จ   โส   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ  อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ   
เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ ฯ    
         [๑๓๙๒]    โย    ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โส   อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  นปฺปชหติ  โส   
ภวราคานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๓๙๓]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  โส    
มานานุสย      นปฺปชหตีติ:      อคฺคมคฺคสมงฺคี      กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ   โส  มานานุสย  นปฺปชหติ  ทฺวินฺน   
มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย  วา  ปน  มานานุสย   
นปฺปชหติ     โส     กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี  มานานุสย  นปปฺชหติ  โน  จ  โส  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ      นปฺปชหติ      ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน     เปตฺวา     
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อวเสสา    ปคฺุคลา    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ    โส    ทฏิานุสย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหตีติ:   
อฏมโก   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ  โส ฺ   
วิจิกิจฺฉานุสย      นปฺปชหติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ      อฏมก ฺจ   
เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   
นปฺปชหติ     โส     กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ โส กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ      นปฺปชหติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ      อฏมก ฺจ    
เปตฺวา     อวเสสา     ปุคฺคลา     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ   อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหตีติ:      อคฺคมคฺคสมงฺคี     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ     โน     จ    โส    อวิชชฺานุสย    นปฺปชหติ    ทฺวินฺน    
มคฺคสมงฺคีน     เปตฺวา     อวเสสา    ปุคฺคลา    กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ  อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน   
อวิชฺชานุสย     นปฺปชหติ     โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ     
นปฺปชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ  โน  จ  โส   
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    
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เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ      
         [๑๓๙๔]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   โส  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหตีติ:  อฏมโก          
กามราคานุสย ฺจ       ปฏฆิานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      นปฺปชหติ    
โน    จ    โส    วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ    
อฏมก ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ     วิจิกจฺิฉานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ     ฯ    
โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ โส กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ     นปฺปชหตีติ:     อนาคามิมคฺคสมงฺคี    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     โน     จ    โส    กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ       นปฺปชหติ      อคฺคมคฺคสมงฺคี      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ  โส  มานานุสย    
นปฺปชหติ    ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ   อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ          
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ   อวิชชฺานุสย   
นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   อวิชฺชานุสย  นปฺปชหติ   
โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อวิชฺชานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ     
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โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน   
เปตฺวา      อวเสสา     ปคฺุคลา     อวิชฺชานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ   
กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ     
         [๑๓๙๕]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โส  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ          
โย    วา    ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   โส   กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ       มานานุสย ฺจ       ทิฏานุสย ฺจ      นปฺปชหตีติ:    
อนาคามิมคฺคสมงฺคี     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    ทฏิานุสย ฺจ          
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ  นปฺปชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคี     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏฆิานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ   โส  มานานุสย  นปฺปชหติ  ทฺวินฺน    
มคฺคสมงฺคีน ฺจ  อฏมก ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ      กามราคานุสย ฺจ      ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯเปฯ     
         [๑๓๙๖]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โส   ภวราคานุสย  ฯเปฯ    
อวิชฺชานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย วา ปน อวิชฺชานุสย นปฺปชหติ    
โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       นปปฺชหตีติ:       อฏมโก      อวิชฺชานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  โน  จ  โส     
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ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     อนาคามิมคฺคสมงฺคี          
อวิชฺชานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ  นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ   
         [๑๓๙๗]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โส    
อวิชฺชานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย วา ปน อวิชฺชานุสย นปฺปชหติ    
โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       ภวราคานุสย ฺจ      นปฺปชหตีติ:      อฏมโก    
อวิชฺชานุสย ฺจ     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     
ภวราคานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     โน     จ     โส    ทฏิานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     อนาคามิมคฺคสมงฺคี     อวิชฺชานุสย ฺจ          
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ  นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ     
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         [๑๓๙๘]   ยโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ   ตโต   ปฏิฆานุสย    
นปฺปชหตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย   ตโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ    
โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  รปูธาตุยา อรูปธาตุยา อปริยาปนฺเน     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ฯ    
ยโต  วา  ปน  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหตีติ:   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ  โน  จ   
ตโต   กามราคานุสย   นปปฺชหติ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
ตโต    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ฯ    
ยโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  ตโต  มานานุสย  นปฺปชหตีติ: รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    ตโต    กามราคานุสย    นปฺปชหติ    โน   จ   ตโต     
มานานุสย    นปฺปชหติ    ทุกฺขาย    เวทนาย    อปรยิาปนฺเน   ตโต     
กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปน     
มานานุสย   นปฺปชหติ   ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ   
ยโต   กามราคานุสย  นปฺปชหติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย    
นปฺปชหตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย    รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต    
กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปปฺชหติ    
อปริยาปนฺเน    ตโต    กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย นปฺปชหติ ตโต กามราคานุสย    
นปฺปชหตีติ:     อามนฺตา    ฯ    ยโต    กามราคานุสย    นปฺปชหติ     
ตโต  ภวราคานุสย นปฺปชหตีติ: รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต กามราคานุสย    
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นปฺปชหติ    โน    จ    ตโต    ภวราคานุสย    นปฺปชหติ   ทุกฺขาย     
เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตโต  กามราคานุสย ฺจ นปฺปชหติ ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ    ฯ    ยโต   วา   ปน   ภวราคานุสย   นปปฺชหติ   ตโต     
กามราคานุสย    นปฺปชหตีติ:    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   
ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ   ตโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ     
ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ     
กามราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ฯ   ยโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ     
ตโต  อวิชฺชานุสย  นปฺปชหตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย รปูธาตุยา อรูปธาตุยา   
ตโต    กามราคานุสย    นปฺปชหติ    โน    จ   ตโต   อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหติ  อปริยาปนฺเน  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ อวิชฺชานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    ฯ    ยโต    วา   ปน   อวิชชฺานุสย   นปปฺชหติ   ตโต     
กามราคานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๓๙๙]  ยโต  ปฏฆิานุสย  นปฺปชหติ  ตโต มานานุสย นปฺปชหตีติ:   
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต    
ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  ตโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  อปริยาปนฺเน     
ตโต     ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ฯ    
ยโต   วา   ปน   มานานุสย  นปฺปชหติ  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหตีติ:   
ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  ตโต ปฏฆิานุสย    
นปฺปชหติ   อปริยาปนฺเน   ตโต   มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ปฏฆิานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ    ฯ    ยโต    ปฏิฆานุสย    นปฺปชหติ   ตโต   ทฏิานุสย      
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ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสย    นปฺปชหตีติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ  โน  จ  ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   อปรยิาปนฺเน   ตโต  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ฯ    ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย    
นปฺปชหติ  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  ปฏิฆานุสย    
นปฺปชหติ   ตโต   ภวราคานุสย   นปปฺชหตีติ:   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา     
ตโต    ปฏิฆานุสย    นปปฺชหติ    โน    จ    ตโต    ภวราคานุสย    
นปฺปชหติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    อปริยาปนฺเน    ตโต    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปนx   
ภวราคานุสย    นปฺปชหติ    ตโต   ปฏฆิานุสย   นปฺปชหตีติ:   ทุกฺขาย    
เวทนาย   ตโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย    
นปฺปชหติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    อปริยาปนฺเน    ตโต    
ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ฯ  ยโต  ปฏิฆานุสย    
นปฺปชหติ    ตโต    อวิชฺชานุสย    นปปฺชหตีติ:    กามธาตุยา   ทวีฺสุ   
เวทนาสุ   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ   
ตโต    อวชฺชานุสย    นปปฺชหติ   อปรยิาปนฺเน   ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ   อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชฺชานุสย    
นปฺปชหติ ตโต ปฏิฆานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๐๐]   ยโต   มานานุสย  นปปฺชหติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย    นปฺปชหตีติ:    ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต   มานานุสย    
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นปฺปชหติ    โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   อปริยาปนฺเน    
ตโต   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  ฯ  ยโต    
วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   ตโต   มานานุสย   นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  ตโต ภวราคานุสย นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    ยโต   วา   ปน   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   ตโต      
มานานุสย  นปฺปชหตีติ:  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต ภวราคานุสย    
นปฺปชหติ   โน   จ   ตโต   มานานุสย   นปฺปชหติ  ทุกฺขาย  เวทนาย     
อปริยาปนฺเน  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  มานานุสย ฺจ นปฺปชหติ ฯ   
ยโต    มานานุสย    นปฺปชหติ    ตโต    อวิชชฺานุสย    นปฺปชหตีติ:     
ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ ตโต อวิชชฺานุสย   
นปฺปชหติ      อปริยาปนฺเน      ตโต     มานานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ฯ   ยโต  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  นปฺปชหติ    
ตโต มานานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๔๐๑]  ยโต  ทฏิานุสย นปฺปชหติ ตโต วิจิกิจฺฉานุสย นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   ตโต    
ทิฏานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๔๐๒]   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   ตโต  ภวราคานุสยฮ     
นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา  ปน  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ     
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปปฺชหตีติ:   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต   
ภวราคานุสย    นปฺปชหติ   โน   จ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ     
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อปริยาปนฺเน    ตโต    ภวราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    ฯ   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   ตโต   อวิชชฺานุสย    
นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา   ปน  อวิชชฺานุสย  นปฺปชหติ   
ตโต วิจิกิจฺฉานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๐๓]   ยโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   ตโต   อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหตีติ:   กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ     
โน  จ  ตโต  อวิชฺชานุสย  นปฺปชหติ  อปริยาปนฺเน ตโต ภวราคานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ     อวิชฺชานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ฯ    ยโต    วา    ปน     
อวิชฺชานุสย นปฺปชหติ ตโต ภวราคานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๐๔]   ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ตโต    
มานานุสย  นปฺปชหตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โน    จ   ตโต   มานานุสย   นปฺปชหติ    
อปริยาปนฺเน    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ฯ   ยโต   วา   ปน  มานานุสย  นปปฺชหติ     
ตโต     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    นปปฺชหตีติ:    ทุกฺขาย   
เวทนาย   ตโต   มานานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  โน  จ     
ตโต    ปฏิฆานุสย    นปปฺชหติ    อปริยาปนฺเน   ตโต   มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   ฯ   ยโต    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ตโต   ทฏิานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา ตโต กามราคานุสย ฺจ   
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ปฏิฆานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     โน     จ     ตโต     วิจิกิจฺฉานุสย     
นปฺปชหติ    อปริยาปนฺเน    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกจฺิฉานุสย    
นปฺปชหติ     ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปปฺชหตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ตโต     
ภวราคานุสย     นปฺปชหตีติ:     รูปธาตุยา     อรูปธาตุยา     ตโต    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  โน  จ  ตโต  ภวราคานุสย    
นปฺปชหติ    อปริยาปนฺเน    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย     
นปฺปชหติ     ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปปฺชหตีติ:   
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ     
โน     จ    ตโต    ปฏิฆานุสย    นปฺปชหติ    กามธาตุยา    ทฺวีส ุ   
เวทนาสุ   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ     
ตโต   กามราคานุสย   นปปฺชหติ   อปรยิาปนฺเน  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   ฯ   ยโต    
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ตโต  อวิชฺชานุสย นปฺปชหตีติ: ๎   
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    โน    จ   ตโต   อวิชชฺานุสย   นปฺปชหติ   อปริยาปนฺเน   
ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   อวิชชฺานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ    ฯ    ยโต    วา   ปน   อวิชชฺานุสย   นปปฺชหติ   ตโต    
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กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๔๐๕]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    ตโต    ทิฏานุสย    ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   ตโต    
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ     
ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    
ตโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ ยโต วา ปน ภวราคานุสย     
นปฺปชหติ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหตีติ:      ทุกฺขาย      เวทนาย     ตโต     ภวราคานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย    
นปฺปชหติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ     อปริยาปนฺเน     ตโต     ภวราคานุสย ฺจ     นปฺปชหติ     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ฯ   ยโต    
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ตโต    
อวิชฺชานุสย   นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย    
นปฺปชหติ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๐๖]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ      
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ยโต  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสย นปฺปชหติ ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๔๐๗]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ตโต    ภวราคานุสย    
นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา  ปน  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหตีติ:  ทุกขฺาย  เวทนาย  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    โน    จ    ตโต     
ปฏิฆานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   กามธาตุยา    
ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ     
โน    จ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    อปรยิาปนฺเน    ตโต   ภวราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ      ฯ     ยโต     กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหติ         
ตโต    อวิชฺชานุสย   นปฺปชหตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา   ปน     
อวิชฺชานุสย  นปฺปชหติ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๐๘]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   ตโต     
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อวิชฺชานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ ยโต วา ปน อวิชฺชานุสย นปฺปชหติ    
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๐๙]  โย  ยโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ โส ตโต ปฏฆิานุสย    
นปฺปชหตีติ:      อนาคามิมคฺคสมงฺคี     ทุกฺขาย     เวทนาย     โส    
ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย นปฺปชหติ    
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  อนาคามิมคฺคสมงฺคึ   
เปตฺวา      อวเสสา     ปคฺุคลา     สพฺพตฺถ     กามราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ปฏิฆานุสย   
นปฺปชหติ   โส   ตโต   กามราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี     
กามธาตุยา      ทฺวีสุ     เวทนาสุ     โส     ตโต     ปฏิฆานุสย     
นปฺปชหติ    โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โสว     
ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ      กามราคานุสย ฺจ      นปฺปชหติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคึ   
เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปปฺชหติ   
กามราคานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    ฯ    โย    ยโต    กามราคานุสย     
นปฺปชหติ    โส    ตโต    มานานุสย    นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี     
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต    
กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ   โส  ตโต  มานานุสย  นปฺปชหติ      
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โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย อปริยาปนฺเน โส ตโต กามราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ      มานานุสย ฺจ      นปฺปชหติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ   
มานานุสย ฺจ  นปฺปชหนติฺ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  มานานุสย  นปฺปชหติ    
โส   ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา   
ทฺวีสุ    เวทนาสุ    โส    ตโต    มานานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ     
โส   ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย     
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ     กามราคานุสย ฺจ     นปปฺชหติ     ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    
เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   
กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ    
โส   ตโต   ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหตีติ:  อฏมโก    
กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต     
กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ    
โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ     อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อฏมก ฺจ   
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย   
นปฺปชหติ   โส   ตโต   กามราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี     
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ    
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โน   จ   โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกขฺาย     
เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ      กามราคานุสย ฺจ     นปปฺชหติ     อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ     
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจi    
นปฺปชหนฺติ     กามราคานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ     ฯ    โย    ยโต     
กามราคานุสย    นปฺปชหติ    โส   ตโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหตีติ:    
อคฺคมคฺคสมงฺคี   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   กามราคานุสย   
นปฺปชหติ   โน   จ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล     
กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ   ภวราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย   วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ    
โส   ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา   
ทฺวีสุ    เวทนาสุ    โส   ตโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ     
โส   ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ กามราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    ยโต    กามราคานุสย    นปฺปชหติ    โส    
ตโต    อวิชฺชานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ตีสุ     
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เวทนาสุ    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา    โส    ตโต   กามราคานุสย    
นปฺปชหติ   โน   จ   โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล   
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  อวิชฺชานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ   
กามราคานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย    
วา   ปน   ยโต   อวิชชฺานุสย   นปฺปชหติ   โส  ตโต  กามราคานุสย     
นปฺปชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส    
ตโต   อวิชชฺานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย     
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ   
อวิชฺชานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ กามราคานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ    
         [๑๔๑๐]  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต  มานานุสย    
นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โน จ โส ตโต มานานุสย    
นปฺปชหติ     โสว    ปุคฺคโล    ทุกฺขาย    เวทนาย    อปริยาปนฺเน     
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  ทฺวินฺน   
มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหนติฺ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต มานานุสย   
นปฺปชหติ    โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   
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ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   มานานุสย   นปฺปชหติ  โน  จ  โส     
ตโต    ปฏิฆานุสย    นปปฺชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทวีฺสุ     
เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ      ปฏิฆานุสย ฺจ      นปฺปชหติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน   
เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   
ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โส ตโต     
ทิฏานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   นปปฺชหตีติ:  อฏมโก  กามธาตุยา   
ตีสุ    เวทนาสุ    รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   
นปฺปชหติ    โน    จ   โส   ตโต   วิจิกจฺิฉานุสย   นปฺปชหติ   โสว   
ปุคฺคโล     อปริยาปนฺเน    โส    ตโต    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ  เปตฺวา          
อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  วิจิกจฺิฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โส     
ตโต   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย    
โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย     
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปปฺชหติ    
ปฏิฆานุสย ฺจ      นปฺปชหติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ      อฏมก ฺจ    
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปปฺชหนฺติ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   ยโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โส      
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ตโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสย    
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน   
โส    ตโต    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   ภวราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  ปฏฆิานุสย ฺจ          
นปฺปชหนฺติ    ภวราคานุสย ฺจ    นปปฺชหนฺติ    ฯ    โย    วา   ปน     
ยโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย  นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต  ภวราคานุสย นปฺปชหติ   
โน    จ    โส    ตโต    ปฏฆิานุสย    นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน     
โส    ตโต    ภวราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา สพฺพตฺถ ภวราคานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ    ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   ยโต   ปฏฆิานุสย    
นปฺปชหติ    โส    ตโต    อวิชฺชานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต     
ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย  นปฺปชหติ     
โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปปฺชหติ    
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ ฯ         
โย   วา   ปน   ยโต   อวิชชฺานุสย  นปปฺชหติ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย     
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นปฺปชหตีติ:      อนาคามิมคฺคสมงฺคี     ทุกฺขาย     เวทนาย     โส    
ตโต   อวิชชฺานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ     
โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
อปริยาปนฺเน    โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ   
อวิชฺชานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ปฏิฆานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ    
         [๑๔๑๑]  โย  ยโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต  ทิฏานุสย     
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสย    นปฺปชหตีติ:    อฏมโก   กามธาตุยา   ตีสุ   
เวทนาสุ   รปูธาตุยา   อรปูธาตุยา   โส   ตโต  มานานุสย  นปปฺชหติ    
โน  จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล อปริยาปนฺเน    
โส    ตโต    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อฏมก ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา    ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ          
โย   วา   ปน   ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต  มานานุสย   
นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต   
มานานุสย   นปฺปชหติ   โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน   
โส    ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย     
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ยโต   มานานุสย   นปฺปชหติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย  นปฺปชหตีติ:    
อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต      
มานานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
โส   ตโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  มานานุสย     
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน  โส  ตโต     
ภวราคานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   มานานุสย ฺจ   นปปฺชหติ   อคฺคมคฺคสมงฺคึ    
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   ภวราคานุสย ฺจ   นปปฺชหนฺติ   
มานานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    ฯ   โย   ยโต   มานานุสย   นปฺปชหติ    
โส    ตโต    อวิชฺชานุสย    นปฺปชหตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   
เวทนาย  โส  ตโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ โส ตโต อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ     อวิชฺชานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    อคฺคมคฺคสมงฺคึ    เปตฺวา   
อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   มานานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  อวิชชฺานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    วา   ปน   ยโต   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ    
โส ตโต มานานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๑๒]  โย  ยโต  ทิฏานุสย  นปฺปชหติ  โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย    
นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ    
โส ตโต ทฏิานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๔๑๓]  โย  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย นปฺปชหติ โส ตโต ภวราคานุสย   
นปฺปชหตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคี     รูปธาตุยา     อรปูธาตุยา     โส      
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ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปปฺชหติ   โน   จ   โส   ตโต  ภวราคานุสย   
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน   
โส    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ภวราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   ภวราคานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย    
วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหติ   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย   
นปฺปชหตีติ:    อฏมโก    กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   โส   ตโต   ภวราคานุสย  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต    
ภวราคานุสย ฺจ       นปฺปชหติ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       นปฺปชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ    
ภวราคานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย    
ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปปฺชหติ   โส   ตโต  อวิชชฺานุสย  นปฺปชหตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย    
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    อวิชฺชานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อฏมก ฺจ   
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปปฺชหนฺติ    
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต  อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหติ     โส    ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย    นปฺปชหตีติ:    อฏมโก     
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กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา โส ตโต อวิชชฺานุสย    
นปฺปชหติ    โน    จ   โส   ตโต   วิจิกจฺิฉานุสย   นปฺปชหติ   โสว   
ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต อวิชชฺานุสย ฺจ นปฺปชหติ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ          
นปฺปชหติ        อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ        อฏมก ฺจ        เปตฺวา   
อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  อวิชชฺานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ         
นปฺปชหนฺติ ฯ    
         [๑๔๑๔]  โย  ยโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ โส ตโต อวิชฺชานุสย     
นปฺปชหตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี    กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ   โส     
ตโต   ภวราคานุสย   นปปฺชหติ   โน   จ   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ     อวิชฺชานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    อคฺคมคฺคสมงฺคึ    เปตฺวา   
อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  อวิชฺชานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    วา   ปน   ยโต   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ    
โส ตโต ภวราคานุสย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๔๑๕]   โย   ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ  นปฺปชหติ    
โส    ตโต    มานานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    โน    จ    โส    ตโต    มานานุสย    
นปฺปชหติ    โสว   ปุคฺคโล   ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   โส     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    มานานุสย ฺจ  
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นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ   
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ      นปฺปชหนติฺ      มานานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย  วา  ปน  ยโต  มานานุสย  นปปฺชหติ  โส  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหตีติ:    อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต  มานานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ     
โน   จ   โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ     
โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน    โส    ตโต   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ     
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน   
เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    ยโต    กาม- 
ราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   นปปฺชหติ   โส   ตโต   ทิฏานุสย     
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสย    นปฺปชหตีติ:    อฏมโก   กามธาตุยา   ตีสุ   
เวทนาสุ    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ   
โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิา- 
นุสย ฺจ   นปฺปชหติ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ     อนาคามิมคฺค- 
สมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ  กาม- 
ราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     นป-ฺ  
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ปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ   โส   ตโต   
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหตีติ:    อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ     โน    จ    โส    ตโต    กามราคานุสย    นปฺปชหติ     
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ      กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ    โส    ตโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี     
รูปธาตุยา      อรูปธาตุยา      โส      ตโต     กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ    
โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ     
ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ   
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ     ภวราคานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหตีติ:    อนาคามิมคฺคสมงฺคี     
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ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล    
กามธาตุยา     ทฺวีสุ     เวทนาสุ    โส    ตโต    ภวราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ    
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
ภวราคานุสย ฺจ      นปฺปชหติ      กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ   
ภวราคานุสย ฺจ      นปฺปชหนฺติ     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ โส   
ตโต    อวิชฺชานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ตีสุ    
เวทนาสุ    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย  นปปฺชหติ โสว     
ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา         
อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ    
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต  อวิชชฺานุสย     
นปฺปชหติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี    ทกฺุขาย   เวทนาย   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ    
โสว   ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชฺชานสุย ฺจ   
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ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ    
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   
ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ   
อวิชฺชานุสย ฺจ      นปฺปชหนฺติ      กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ ฯ    
         [๑๔๑๖]     โย     ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ      
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โส   ตโต  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย    
นปฺปชหตีติ:    อฏมโก    กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา      โส     ตโต     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  นปฺปชหติ    
โสว     ปุคฺคโล    อปริยาปนฺเน    โส    ตโต    กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย   
นปฺปชหติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหตีติ:    อนาคามิมคฺคสมงฺคี    ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหต ิ โน  จ  โส    
ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
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โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   
โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปปฺชหติ    
กามราคานุสย ฺจ       ปฏฆิานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      นปฺปชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
โส     ตโต     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต  มานานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล     
ทุกฺขาย   เวทนาย  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหติ    
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   
มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหนฺติ     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โส    ตโต   ภวราคานุสย   นปฺปชหตีติ:    
อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต      
กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ นปฺปชหตีติ: อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    โน    จ    โส    ตโต    ปฏิฆานุสย    
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  โส  ตโต    
ภวราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ    
โส    ตโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 609 

อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   นปปฺชหติ     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามธาตุยา     ทฺวีสุ     เวทนาสุ    โส    ตโต    ภวราคานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต    
มานานุสย   นปฺปชหติ   โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน   
โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ      นปฺปชหติ      ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน     เปตฺวา   
อวเสสา      ปุคฺคลา     สพฺพตฺถ     ภวราคานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ    
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  ยโต   
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โส    
ตโต   อวิชชฺานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย   
โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ    
โน  จ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน   
โส     ตโต     กามราคานุสย ฺจ     ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   
อวเสสา     ปคฺุคลา     สพฺพตฺถ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   ฯ   โย  วา    
ปน    ยโต   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   นปปฺชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย    
เวทนาย   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ      
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นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ     
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ    ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ       
         [๑๔๑๗]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โส    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    โย    วา   ปน   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   นปฺปชหติ    
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
นปฺปชหตีติ:      อนาคามิมคฺคสมงฺคี     ทุกฺขาย     เวทนาย     โส    
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    โน    จ    โส    ตโต   ปฏฆิานุสย   นปฺปชหติ   โสว    
ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ  โส     
ตโต   กามราคานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ        มานานุสย ฺจ       ทิฏานุสย ฺจ       นปฺปชหติ      
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อคฺคมคฺคสมงฺคี      กามธาตุยา     ทฺวีส ุ    เวทนาสุ     รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา     โส     ตโต     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   นปปฺชหติ  โน  จ  โส  ตโต  มานานุสย     
นปฺปชหติ    โสว   ปุคฺคโล   ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน   โส     
ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ    นปปฺชหติ    ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ          
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ ฯเปฯ   
         [๑๔๑๘]     โย     ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ      
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โส   ตโต    
ภวราคานุสย  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน ยโต ภวราคานุสย     
นปฺปชหติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       นปฺปชหตีติ:       อฏมโก    
กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต     
ภวราคานุสย ฺจ     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    โน    จ    โส   ตโต   ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       นปปฺชหติ       อนาคามิมคฺคสมงฺคี      ทุกขฺาย     
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เวทนาย   โส   ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โน   จ   โส   ตโต    
ปฏิฆานุสย   นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย   
นปฺปชหติ    โสว    ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   
โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ       ทฏิานุสย ฺจ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ    
อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ%    
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ    โน    จ    โส    ตโต   มานานุสย   นปปฺชหติ   โสว     
ปุคฺคโล   ทุกขฺาย   เวทนาย  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ     
นปฺปชหติ       กามราคานุสย ฺจ      ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหติ    ทวิฺนฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ      
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   ภวราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหนฺติ   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    นปฺปชหนฺติ    ฯ    โย    ยโต   กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ    โส    ตโต    อวิชฺชานุสย   นปฺปชหตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   
ทุกฺขาย    เวทนาย    โส    ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
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มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ    
โส    ตโต   อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ        นปฺปชหติ       อวิชฺชานุสย ฺจ       นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ     อวิชฺชานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ    ฯ          
โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  นปฺปชหติ  โส  ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
นปฺปชหตีติ:    อฏมโก    กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา     โส     ตโต     อวิชฺชานุสย ฺจ     กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  ทฏิานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ     โสว     ปุคฺคโล     อปริยาปนฺเน    
โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ       ทฏิานุสย ฺจ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      นปปฺชหติ    
อนาคามิมคฺคสมงฺคี    ทกฺุขาย   เวทนาย   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   โน   จ   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย  นปฺปชหติ  โสว  ปคฺุคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   โน   จ     
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โส    ตโต   กามราคานุสย   นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน    โส   ตโต   อวิชชฺานุสย ฺจ   นปปฺชหติ   
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    ทฺวินนฺ    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ        
เปตฺวา    อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   อวิชชฺานุสย ฺจ   นปปฺชหนฺติ    
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ    
         [๑๔๑๙]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      ภวราคานุสย ฺจ      นปฺปชหติ    
โส   ตโต  อวิชฺชานุสย  นปฺปชหตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย   
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    โน    จ    โส   
ตโต    อวิชฺชานุสย   นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ภวราคานุสย ฺจ   นปฺปชหติ   อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหติ          
ทฺวินฺน      มคฺคสมงฺคีน ฺจ      อฏมก ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา     
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      ภวราคานุสย ฺจ     นปฺปชหนฺติ   
อวิชฺชานุสย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต อวิชฺชานุสย นปฺปชหติ   
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ    
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วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ       ภวราคานุสย ฺจ      นปฺปชหตีติ:      อฏมโก    
กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา โส ตโต อวิชชฺานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    โน    จ    โส   ตโต   ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ   
นปฺปชหติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ     นปฺปชหติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย    เวทนาย    โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
นปฺปชหติ    โน    จ    โส    ตโต   ปฏฆิานุสย   นปฺปชหติ   โสว    
ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ภวราคานุสย ฺจ  นปฺปชหติ  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย  นปฺปชหติ     
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
อวิชฺชานุสย ฺจ   นปฺปชหติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      ภวราคานุสย ฺจ      นปฺปชหติ    
ทฺวินฺน      มคฺคสมงฺคีน ฺจ      อฏมก ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา     
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ    อวิชฺชานุสย ฺจ    นปฺปชหนติฺ    กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ ฯ    
                        ปชหนวาร นิฏ ิต ฯ   
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                          ปริ ฺาวาโร      
         [๑๔๒๐]    โย   กามราคานุสย   ปริชานาติ   โส   ปฏิฆานุสย    
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ  โส    
กามราคานุสย    ปริชานาตีติ:    อามนฺตา   ฯ   โย   กามราคานุสย     
ปริชานาติ  โส  มานานุสย  ปริชานาตีติ:  ตเทกฏ  ปริชานาติ  ฯ  โย     
วา   ปน   มานานุสย   ปรชิานาติ   โส  กามราคานุสย  ปริชานาตีติ:    
โน   ฯ   โย   กามราคานุสย   ปรชิานาติ   โส   ทฏิานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย   
ปริชานาติ   โส  กามราคานุสย  ปรชิานาตีติ:  ตเทกฏ  ปริชานาติ  ฯ     
โย   กามราคานุสย  ปรชิานาติ  โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย   
ปริชานาตีติ:  ตเทกฏ  ปริชานาติ  ฯ โย วา ปน อวิชฺชานุสย ปริชานาติ   
โส กามราคานุสย ปรชิานาตีติ: โน ฯ    
         [๑๔๒๑]  โย  ปฏิฆานุสย  ปรชิานาติ  โส มานานุสย ปริชานาตีติ:   
ตเทกฏ   ปริชานาติ   ฯ   โย   วา   ปน   มานานุสย   ปรชิานาติ     
โส   ปฏิฆานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน   ฯ  โย  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ     
โส   ทิฏานสุย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน  ฯ  โย   
วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปริชานาติ   โส   ปฏิฆานุสย  ปริชานาตีติ:    
ตเทกฏ  ปรชิานาติ  ฯ  โย  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ  โส  ภวราคานุสย     
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสย   ปรชิานาตีติ:   ตเทกฏ   ปรชิานาติ   ฯ   โย     
วา ปน อวิชฺชานุสย ปรชิานาติ โส ปฏิฆานุสย ปรชิานาตีติ: โน ฯ       
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         [๑๔๒๒]   โย   มานานุสย   ปรชิานาติ  โส  ทิฏานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย   
ปริชานาติ   โส   มานานุสย   ปรชิานาตีติ:   ตเทกฏ  ปริชานาติ  ฯ     
โย   มานานุสย   ปรชิานาติ   โส   ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย   
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ   
โส มานานุสย ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๔๒๓]    โย    ทฏิานุสย   ปริชานาติ   โส   วิจิกิจฺฉานุสย    
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ โส    
ทิฏานุสย ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๔๒๔]  โย  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โส  ภวราคานุสย ฯเปฯ   
อวิชฺชานุสย   ปรชิานาตีติ:   ตเทกฏ   ปริชานาติ   ฯ  โย  วา  ปน     
อวิชฺชานุสย ปริชานาติ โส วิจิกิจฺฉานุสย ปรชิานาตีติ: โน ฯ    
         [๑๔๒๕]    โย   ภวราคานุสย   ปริชานาติ   โส   อวิชชฺานุสย     
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  ปริชานาติ  โส   
ภวราคานุสย ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๔๒๖]   โย   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปริชานาติ  โส    
มานานุสย   ปริชานาตีติ:   ตเทกฏ   ปริชานาติ   ฯ   โย  วา  ปน    
มานานุสย     ปริชานาติ     โส    กามราคานุสย ฺจ    ปริฆานุสย ฺจ    
ปริชานาตีติ:   โน  ฯ  โย  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปรชิานาติ   
โส   ทิฏานสุย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน  ฯ  โย    
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วา  ปน  วิจิกจฺิฉานุสย  ปริชานาติ  โส  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ   
ปริชานาตีติ:    ตเทกฏ    ปริชานาติ    ฯ   โย   กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ    ปรชิานาติ   โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ   อวิชชฺานุสย     
ปริชานาตีติ:   ตเทกฏ   ปริชานาติ   ฯ   โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย     
ปริชานาติ    โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปรชิานาตีติ:   
โน ฯ      
         [๑๔๒๗]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ปริชานาติ    โส    ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   
นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  วิจิกจฺิฉานุสย  ปริชานาติ  โส กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ        มานานุสย ฺจ       ปริชานาตีติ:       ตเทกฏ   
ปริชานาติ   ฯ   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ปริชานาติ    โส   ภวราคานุสย   ฯเปฯ   อวิชชฺานุสย   ปรชิานาตีติ:     
นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปรชิานาติ  โส  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปริชานาตีติ: มานานุสย ปรชิานาติ ฯ    
         [๑๔๒๘]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โส   วิจิกจฺิฉานุสย  ปริชานาตีติ:  นตฺถิ  ฯ         
โย    วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   โส   กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   ปริชานาตีติ:   ทิฏานุสย    
ปริชานาติ      กามราคานุสย ฺจ      ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ    
ตเทกฏ ปรชิานาติ ฯเปฯ    
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         [๑๔๒๙]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ    
อวิชฺชานุสย  ปริชานาตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย  วา ปน อวิชชฺานุสย ปรชิานาติ   
โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ปริชานาตีติ: มานานุสย ปรชิานาติ ฯ     
         [๑๔๓๐]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    ปรชิานาติ   โส    
อวิชฺชานุสย  ปริชานาตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย  วา ปน อวิชชฺานุสย ปรชิานาติ   
โส    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ     ปรชิานาตีติ:     มานานุสย ฺจ   
ภวราคานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ      
         [๑๔๓๑]   ยโต   กามราคานุสย   ปริชานาติ   ตโต  ปฏิฆานุสย    
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ   ยโต  วา  ปน  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ  ตโต     
กามราคานุสย   ปรชิานาตีติ:  โน  ฯ  ยโต  กามราคานุสย  ปรชิานาติ    
ตโต    มานานุสย   ปรชิานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา   ปน     
มานานุสย   ปริชานาติ   ตโต  กามราคานุสย  ปรชิานาตีติ:  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา  ตโต  มานานุสย  ปริชานาติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย     
ปริชานาติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตโต   มานานุสย ฺจ    
ปริชานาติ   กามราคานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   ฯ   ยโต   กามราคานุสย     
ปริชานาติ    ตโต   ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:    
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อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสย ปรชิานาติ ตโต กามราคานุสย     
ปริชานาตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   โน   จ   ตโต  กามราคานุสย  ปรชิานาติ    
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   
กามราคานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   ฯ   ยโต   กามราคานุสย   ปรชิานาติ     
ตโต  ภวราคานุสย  ปรชิานาตีติ:  โน  ฯ  ยโต  วา  ปน ภวราคานุสย    
ปริชานาติ  ตโต  กามราคานุสย  ปรชิานาตีติ: โน ฯ ยโต กามราคานุสย    
ปริชานาติ     ตโต    อวิชชฺานุสย    ปรชิานาตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ปริชานาตีติ:     
ทุกฺขาย    เวทนาย    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   ตโต   อวิชฺชานุสย   
ปริชานาติ   โน   จ   ตโต   กามราคานุสย   ปรชิานาติ  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ    
ปริชานาติ ฯ     
         [๑๔๓๒]    ยโต    ปฏิฆานุสย   ปริชานาติ   ตโต   มานานุสย    
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ   ยโต  วา  ปน  มานานุสย  ปรชิานาติ  ตโต    
ปฏิฆานุสย   ปริชานาตีติ:   โน  ฯ  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ  ตโต     
ทิฏานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยโต    
วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปริชานาติ   ตโต  ปฏิฆานุสย  ปริชานาตีติ:    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต วิจิกิจฺฉานุสย   
ปริชานาติ    โน    จ    ตโต    ปฏิฆานุสย    ปริชานาติ   ทุกฺขาย     
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เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปริชานาติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปรชิานาติ ฯ   
ยโต    ปฏิฆานุสย    ปริชานาติ   ตโต   ภวราคานุสย   ปริชานาตีติ:   
โน    ฯ    ยโต    วา    ปน    ภวราคานุสย   ปรชิานาติ   ตโต    
ปฏิฆานุสย    ปริชานาตีติ:   โน   ฯ   ยโต   ปฏิฆานุสย   ปรชิานาติ     
ตโต  อวิชฺชานุสย  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต วา ปน อวิชชฺานุสย    
ปริชานาติ    ตโต    ปฏิฆานุสย    ปรชิานาตีติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ    
เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชฺชานุสย  ปรชิานาติ  โน จ     
ตโต   ปฏิฆานุสย   ปรชิานาติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ     
ปริชานาติ ปฏิฆานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ      
         [๑๔๓๓]   ยโต  มานานุสย  ปรชิานาติ  ตโต  ทฏิานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย          
ปริชานาติ    ตโต    มานานุสย    ปริชานาตีติ:   ทุกขฺาย   เวทนาย    
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  มานานุสย  ปรชิานาติ    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปริชานาติ     มานานุสย ฺจ    ปริชานาติ    ฯ    ยโต    มานานุสย     
ปริชานาติ    ตโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาตีติ:   กามธาตุยา   ทวีฺสุ     
เวทนาสุ   ตโต   มานานุสย   ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  ภวราคานุสย    
ปริชานาติ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   มานานุสย ฺจ  ปริชานาติ   
ภวราคานุสย ฺจ  ปริชานาติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย ปริชานาติ     
ตโต    มานานุสย   ปรชิานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   มานานุสย     
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ปริชานาติ     ตโต    อวิชชฺานุสย    ปรชิานาตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ  ตโต  มานานุสย  ปริชานาตีติ:     
ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชฺชานุสย  ปริชานาติ  โน จ ตโต มานานุสย   
ปริชานาติ    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ ปริชานาติ มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ     
         [๑๔๓๔]   ยโต   ทฏิานุสย   ปริชานาติ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย    
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสย ปรชิานาติ ตโต    
ทิฏานุสย ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๔๓๕]   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปริชานาติ  ตโต  ภวราคานุสย   
ปริชานาตีติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ปริชานาติ   
โน   จ   ตโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาติ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปริชานาติ   ภวราคานุสย ฺจ   ปริชานาติ   ฯ    
ยโต    วา    ปน   ภวราคานุสย   ปริชานาติ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปริชานาติ  ตโต    
อวิชฺชานุสย   ปรชิานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย    
ปริชานาติ ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๔๓๖]   ยโต   ภวราคานุสย   ปริชานาติ   ตโต  อวิชฺชานุสย     
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ   
ตโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาตีติ:   กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต    
อวิชฺชานุสย   ปรชิานาติ   โน   จ   ตโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาติ    
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รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  ปริชานาติ ภวราคานุสย ฺจ    
ปริชานาติ ฯ     
         [๑๔๓๗]  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปริชานาติ  ตโต    
มานานุสย  ปริชานาตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน มานานุสย ปริชานาติ     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปรชิานาตีติ:   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา  ตโต  มานานุสย  ปริชานาติ  โน  จ ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      ปรชิานาติ      กามธาตุยา     ทฺวีสุ     เวทนาสุ   
ตโต   มานานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ   ปริชานาติ   โน   จ   ตโต     
ปฏิฆานุสย    ปริชานาติ   ฯ   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
ปริชานาติ    ตโต   ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   
นตฺถิ    ฯ    ยโต    วา    ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   ตโต   
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปรชิานาตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปรชิานาติ โน จ ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ   
ปริชานาติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ     ปรชิานาติ     โน     จ    ตโต    ปฏิฆานุสย    
ปริชานาติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ   
ปริชานาติ  โน จ ตโต กามราคานุสย ปริชานาติ ฯ ยโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ     ปริชานาติ     ตโต    ภวราคานุสย    ปริชานาตีติ:   
นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏฆิานุสย ฺจ    ปรชิานาตีติ:    โน    ฯ    ยโต   กามราคานุสย ฺจ      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 624 

ปฏิฆานุสย ฺจ     ปริชานาติ     ตโต     อวิชชฺานุสย    ปริชานาตีติ:    
นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ     ปริชานาตีติ:     รูปธาตุยา     อรปูธาตุยา    ตโต   
อวิชฺชานุสย   ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปริชานาติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ     
กามราคานุสย ฺจ     ปรชิานาติ     โน     จ    ตโต    ปฏิฆานุสย    
ปริชานาติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปริชานาติ โน จ ตโต กามราคานุสย ปริชานาติ ฯ    
         [๑๔๓๘]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ปริชานาติ    ตโต   ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   
นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ       มานานุสย ฺจ       ปริชานาตีติ:       รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปริชานาติ  โน  จ    
ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปรชิานาติ    กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ปริชานาติ    โน    จ    ตโต    ปฏิฆานุสย    ปริชานาติ   ทุกฺขาย    
เวทนาย   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปริชานาติ  โน  จ     
ตโต  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ ยโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ปริชานาติ    ตโต    ภวราคานุสย    
ปริชานาตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยโต   วา   ปน  ภวราคานุสย  ปริชานาติ     
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ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปรชิานาตีติ:   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปริชานาติ   
โน    จ    ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปริชานาติ   ฯ    
ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   ปรชิานาติ    
ตโต  อวิชฺชานุสย  ปริชานาตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยโต  วา  ปน  อวิชฺชานุสย   
ปริชานาติ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ปริชานาตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ   
ปริชานาติ     โน    จ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปริชานาติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ     
กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  ปฏฆิานุสย    
ปริชานาติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปริชานาติ โน จ ตโต กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ      
         [๑๔๓๙]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาตีติ:  นตฺถิ  ฯ         
ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   ตโต  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   ปริชานาตีติ:   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    ตโต    วิจิกจฺิฉานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ    
ปริชานาติ     โน    จ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปริชานาติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โน   จ    
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ตโต   ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     ปริชานาติ     โน     จ    ตโต    
กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯเปฯ    
         [๑๔๔๐]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ปริชานาติ    ตโต    ภวราคานุสย    
ปริชานาตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยโต   วา   ปน  ภวราคานุสย  ปริชานาติ    
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ปรชิานาตีติ:    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต   
ภวราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
ปริชานาติ     โน    จ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปริชานาติ   ฯ   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ปริชานาติ    ตโต    อวิชชฺานุสย          
ปริชานาตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยโต   วา   ปน   อวิชฺชานุสย  ปริชานาติ     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ปรชิานาตีติ:    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต   
อวิชฺชานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปริชานาติ        
โน     จ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปรชิานาติ    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โน   จ    
ตโต   ปฏิฆานุสย   ปรชิานาติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 627 

ปฏิฆานุสย ฺจ    ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โน   จ   
ตโต กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ   
         [๑๔๔๑]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ   ปริชานาติ   ตโต    
อวิชฺชานุสย   ปรชิานาตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยโต   วา  ปน  อวิชชฺานุสย   
ปริชานาติ    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ     ปริชานาตีติ:   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    ปริชานาติ    โน    จ    ตโต   
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปริชานาติ    กามธาตุยา    ทฺวีสุ     
เวทนาสุ    ตโต    อวิชชฺานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  ปฏฆิานุสย ฺจ   
ภวราคานุสย ฺจ      ปรชิานาติ      ทุกฺขาย      เวทนาย     ตโต     
อวิชฺชานุสย ฺจ      ปฏิฆานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ         
ปริชานาติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ     
ปริชานาติ ฯ     
         [๑๔๔๒]  โย  ยโต  กามราคานุสย ปรชิานาติ โส ตโต ปฏิฆานุสย    
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ     
โส  ตโต  กามราคานุสย  ปริชานาตีติ:  โน  ฯ โย ยโต กามราคานุสย    
ปริชานาติ     โส    ตโต    มานานุสย    ปริชานาตีติ:    ตเทกฏ     
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ปริชานาติ   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  มานานุสย  ปรชิานาติ  โส  ตโต     
กามราคานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน   ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสย    
ปริชานาติ   โส   ตโต  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต     
กามราคานุสย   ปรชิานาตีติ:   อฏมโก  ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต   
กามราคานุสย    ปริชานาติ    โสว    ปคฺุคโล    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปรชิานาติ  กามราคานุสย  ตเทกฏ   
ปริชานาติ  ฯ  โย  ยโต กามราคานุสย ปริชานาติ โส ตโต ภวราคานุสย     
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปริชานาติ    
โส  ตโต  กามราคานุสย  ปริชานาตีติ:  โน  ฯ โย ยโต กามราคานุสย    
ปริชานาติ    โส    ตโต    อวิชฺชานุสย    ปริชานาตีติ:    ตเทกฏ     
ปริชานาติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชฺชานุสย  ปรชิานาติ  โส  ตโต     
กามราคานุสย ปรชิานาตีติ: โน ฯ    
         [๑๔๔๓]  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต มานานุสย    
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  มานานุสย  ปริชานาติ    
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   ปริชานาตีติ:  โน  ฯ  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย    
ปริชานาติ   โส   ตโต  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต     
ปฏิฆานุสย    ปริชานาตีติ:   อฏมโก   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ     
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รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โน  จ    
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย    
โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  ปฏิฆานุสย  ตเทกฏ  ปริชานาติ ฯ   
โย  ยโต  ปฏฆิานุสย  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย ปริชานาตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต    
ปฏิฆานุสย   ปริชานาตีติ:   โน   ฯ  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ     
โส    ตโต   อวิชฺชานุสย   ปรชิานาตีติ:   ตเทกฏ   ปริชานาติ   ฯ     
โย   วา   ปน   ยโต  อวิชชฺานุสย  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย    
ปริชานาตีติ: โน ฯ    
         [๑๔๔๔]  โย  ยโต  มานานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต ทฏิานุสย     
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   โน   ฯ   โย  วา  ปน  ยโต    
วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต  มานานุสย  ปรชิานาตีติ:  อฏมโก    
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   โน  จ   
โส   ตโต   มานานุสย   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปรชิานาติ   
มานานุสย   ตเทกฏ  ปรชิานาติ  ฯ  โย  ยโต  มานานุสย  ปรชิานาติ   
โส   ตโต   ภวราคานุสย   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ  โส  ตโต  มานานุสย  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต     
ภวราคานุสย    ปรชิานาติ   โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
โส   ตโต   มานานุสย ฺจ   ปรชิานาติ  ภวราคานุสย ฺจ  ปริชานาติ  ฯ      
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โย   วา   ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปรชิานาติ  โส  ตโต  มานานุสย     
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   ยโต  มานานุสย  ปริชานาติ  โส     
ตโต   อวิชชฺานุสย   ปริชานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต     
อวิชฺชานุสย    ปริชานาติ    โส    ตโต    มานานุสย   ปริชานาตีติ:     
อคฺคมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย  โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  ปรชิานาติ    
โน   จ  โส  ตโต  มานานุสย  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ    
ปริชานาติ มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ    
         [๑๔๔๕]  โย  ยโต  ทิฏานุสย  ปริชานาติ โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย    
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   
ปริชานาติ โส ตโต ทิฏานุสย ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ      
         [๑๔๔๖]   โย   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   โส   ตโต     
ภวราคานุสย  ปรชิานาตีติ:  อฏมโก  กามธาตุยา ตีสุ เวทนาสุ โส ตโต   
วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  ปรชิานาติ    
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย    
ปริชานาติ  ภวราคานุสย  ตเทกฏ  ปรชิานาติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต     
ภวราคานุสย    ปรชิานาติ   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   
โน   ฯ   โย  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปรชิานาติ  โส  ตโต  อวิชฺชานสุย    
ปริชานาตีติ:  ตเทกฏ  ปริชานาติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต อวิชฺชานุสย     
ปริชานาติ โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ปริชานาตีติ: โน ฯ      
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        [๑๔๔๗]  โย  ยโต  ภวราคานุสย  ปริชานาติ โส ตโต อวิชฺชานุสย     
ปริชานาตีติ:    อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   อวิชฺชานุสย     
ปริชานาติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี     
กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  ปริชานาติ  โน  จ   
โส    ตโต   ภวราคานุสย   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   ปรชิานาติ  ภวราคานุสย ฺจ   
ปริชานาติ ฯ     
         [๑๔๔๘]   โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปริชานาติ    
โส   ตโต   มานานุสย   ปริชานาตีติ:  นตฺถิ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต    
มานานุสย   ปริชานาติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปริชานาตีติ:   โน   ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ     
ปริชานาติ   โส   ตโต  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาตีติ:   
นตฺถิ   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต   
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปรชิานาตีติ:   อฏมโก   รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต   
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     ปริชานาติ     โสว    ปุคฺคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปริชานาติ   
กามราคานุสย ฺจ   ตเทกฏ  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย    
ปริชานาติ    โสว    ปุคฺคโล    ทุกฺขาย    เวทนาย    โส    ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ปริชานาติ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ตเทกฏ   ปริชานาติ    
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โน  จ  โส  ตโต กามราคานุสย ปรชิานาติ ฯ โย ยโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ    ปรชิานาติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาตีติ:   
นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาติ   โส     
ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  ปริชานาตีติ:  โน  ฯ  โย  ยโต     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โส   ตโต  อวิชฺชานุสย     
ปริชานาตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ     
โส ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ ปริชานาตีติ: โน ฯ     
         [๑๔๔๙]     โย     ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ      
มานานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โส  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย    
ปริชานาตีติ:   นตฺถ ิ ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  ปริชานาติ   
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปริชานาตีติ:   
อฏมโก    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา    โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     
ปริชานาติ     มานานุสย ฺจ     ตเทกฏ     ปริชานาติ    โน    จ     
โส    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    ปริชานาติ   โสว    
ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   ตเทกฏ   ปรชิานาติ   
โน   จ   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย  ปรชิานาติ  โสว  ปคฺุคโล  ทุกฺขาย    
เวทนาย    โส    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปริชานาติ   ปฏิฆานสุย ฺจ     
ตเทกฏ  ปรชิานาติ  โน  จ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ     
ปริชานาติ     ฯ    โย    ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ     
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มานานุสย ฺจ    ปริชานาติ   โส   ตโต   ภวราคานุสย   ปรชิานาตีติ:    
นตฺถิ   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต     
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ปริชานาตีติ:   
มานานุสย   ปริชานาติ   ฯ  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    ปริชานาติ    โส   ตโต   อวิชชฺานุสย   ปรชิานาตีติ:     
นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต     
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ ปริชานาตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปรชิานาติ   โน   จ     
โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปริชานาติ    
โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ปรชิานาติ   โน  จ  โส     
ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ    
         [๑๔๕๐]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    ปริชานาติ   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาตีติ:   
นตฺถิ   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย   ปรชิานาติ   โส   
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
ปริชานาตีติ:    อฏมโก    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    โส    ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ทฏิานุสย ฺจ   ปริชานาติ   มานานุสย ฺจ   ตเทกฏ    
ปริชานาติ    โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต     
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วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ          
ตเทกฏ   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย  ปริชานาติ    
โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ    
ปริชานาติ     ปฏิฆานุสย ฺจ     ตเทกฏ     ปรชิานาติ    โน    จ    
โส ตโต กามราคานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯเปฯ       
         [๑๔๕๑]     โย     ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ      
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปริชานาติ   โส  ตโต    
ภวราคานุสย  ปรชิานาตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย  วา  ปน  ยโต ภวราคานุสย    
ปริชานาติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ       วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      ปริชานาตีติ:      มานานุสย   
ปริชานาติ     ฯ    โย    ยโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปริชานาติ   โส  ตโต    
อวิชฺชานุสย   ปรชิานาตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย   
ปริชานาติ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ปริชานาตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคี         
ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ  โน  จ  โส     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ปริชานาติ    โสว    ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทวีฺสุ    
เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ     
ปริชานาติ    โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
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ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ    
         [๑๔๕๒]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      ภวราคานุสย ฺจ     ปริชานาติ    
โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   ปริชานาตีติ:   นตฺถ ิ  ฯ   โย   วา  ปน    
ยโต  อวิชชฺานุสย  ปริชานาติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
ปริชานาตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี    ทุกฺขาย    เวทนาย    โส    ตโต    
อวิชฺชานุสย  ปริชานาติ  โน  จ  โส ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
ปริชานาติ     โสว     ปุคฺคโล     กามธาตุยา    ทฺวีส ุ   เวทนาสุ    
โส  ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต     
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ภวราคานุสย ฺจ   ปริชานาติ   โสว   ปคฺุคโล   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  ภวราคานุสย ฺจ  ปริชานาติ   
โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ปริชานาติ ฯ     
                        อนุโลม นิฏ ิต ฯ   
         [๑๔๕๓]  โย  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โส  ปฏิฆานุสย  น    
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาติ    
โส  กามราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  กามราคานุสย      
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น   ปริชานาติ   โส   มานานุสย   น   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี     
กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  มานานุสย  น  ปริชานาติ ทฺวินฺน    
มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา   ปุคฺคลา   กามราคานุสย ฺจ   น    
ปริชานนฺติ   มานานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  มานานุสย   
น  ปรชิานาติ  โส  กามราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี     
มานานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ   กามราคานุสย  น  ปริชานาติ     
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   มานานุสย ฺจ   
น  ปรชิานนฺติ  กามราคานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ  โย  กามราคานุสย   
น   ปริชานาติ  โส  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อฏมโก   กามราคานุสย   น   ปรชิานาติ   โน  จ  วิจิกิจฺฉานุสย  น     
ปริชานาติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ          
โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   โส  กามราคานุสย   
น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   
โน  จ  กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ     
เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น   ปรชิานนฺติ    
กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  กามราคานุสย  น  ปริชานาติ    
โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามราคานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ  อวิชชฺานุสย  น  ปริชานาติ   
ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ    
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น  ปรชิานนฺติ  อวิชฺชานสุย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ โย วา ปน อวิชฺชานุสย    
น  ปรชิานาติ  โส  กามราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี     
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ  กามราคานุสย  น  ปริชานาติ   
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   อวิชชฺานุสย ฺจ   
น ปริชานนติฺ กามราคานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
         [๑๔๕๔]   โย   ปฏฆิานุสย   น  ปริชานาติ  โส  มานานุสย  น    
ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาติ โน จ มานานุสย    
น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ   มานานุสย ฺจ   น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย     
วา   ปน  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   มานานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ  ปฏิฆานุสย     
น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย     
ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ   โส   ทฏิานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย   
น  ปรชิานาตีติ:  อฏมโก  ปฏิฆานุสย  น ปรชิานาติ โน จ วิจิกิจฺฉานุสย   
น     ปริชานาติ     อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อฏมก ฺจ    เปตฺวา   
อวเสสา    ปคฺุคลา   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสย น ปริชานาติ โส ปฏิฆานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   
โน     จ     ปฏิฆานุสย    น    ปรชิานาติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    
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อฏมก ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ   ฯ   โย   ปฏิฆานุสย   น  ปรชิานาติ     
โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ   อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ     
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   ปฏิฆานุสย ฺจ    
น  ปรชิานนฺติ  อวิชฺชานสุย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ โย วา ปน อวิชฺชานุสย    
น   ปริชานาติ   โส   ปฏฆิานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ   ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ     
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   อวิชชฺานุสย ฺจ   
น ปริชานนติฺ ปฏิฆานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๑๔๕๕]  โย  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ทฏิานุสย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาตีติ:   อฏมโก  มานานุสย  น  ปรชิานาติ    
โน   จ   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ  อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ   
เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  มานานุสย ฺจ  น ปริชานนฺติ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   ฯ   โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   น  ปรชิานาติ     
โส   มานานุสย   น   ปรชิานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี  วิจิกิจฺฉานุสย  น   
ปริชานาติ   โน   จ   มานานุสย   น   ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     
อฏมก ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ    
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย   มานานุสย   น  ปรชิานาติ    
โส   ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ    
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โย  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาติ โส มานานุสย น ปริชานาตีติ:     
อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๕๖]   โย  ทิฏานุสย  น  ปริชานาติ  โส  วิจิกิจฺฉานุสย  น    
ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสย น ปริชานาติ โส    
ทิฏานุสย น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
         [๑๔๕๗]  โย  วิจิกิจฺฉานุสย  น ปริชานาติ โส ภวราคานุสย ฯเปฯ   
อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  วิจิกิจฺฉานุสย น ปริชานาติ       
โน   จ   อวิชชฺานุสย   น   ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ   
เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น   ปรชิานนฺติ    
อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  วา ปน อวิชชฺานุสย น ปริชานาติ   
โส    วิจิกิจฺฉานุสย    น    ปริชานาตีติ:    อฏมโก    อวิชฺชานุสย    
น   ปริชานาติ  โน  จ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ  อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อฏมก ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๑๔๕๘]  โย  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โส  อวิชชฺานุสย  น     
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชฺชานุสย  น  ปรชิานาติ   
โส ภวราคานุสย น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ   
         [๑๔๕๙]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ    
โส   มานานุสย   น   ปรชิานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  โน  จ  มานานุสย  น  ปรชิานาติ  ทฺวินฺน    
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มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน     
มานานุสย   น   ปริชานาติ   โส   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น    
ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   มานานุสย   น  ปริชานาติ  โน  จ     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน   
เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  มานานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ     น     ปริชานนฺติ     ฯ    โย    กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ   โส   ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย   
น  ปรชิานาตีติ:  อฏมโก  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ น ปริชานาติ     
โน    จ    วิจิกิจฺฉานุสย    น    ปรชิานาติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อฏมก ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา     ปคฺุคลา    กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   
โย  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสย น ปริชานาติ โส กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ   
น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   
โน     จ     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    
อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา    ปคฺุคลา   
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น(   
ปริชานนฺติ   ฯ   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ   
โส  ภวราคานุสย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     น     ปริชานาติ    โน    จ     
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อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา   
ปุคฺคลา   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  อวิชฺชานุสย ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   ฯ   โย   วา  ปน  อวิชชฺานุสย  น  ปริชานาติ  โส    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โน  จ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ     
น     ปริชานาติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา     
ปุคฺคลา   อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปริชานนติฺ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
น ปริชานนติฺ ฯ    
         [๑๔๖๐]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ  โส  ทฏิานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อฏมโก   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ   
โน    จ    วิจิกิจฺฉานุสย    น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ    
อฏมก ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานนติฺ   ฯ    
โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   น  ปรชิานาติ  โส  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    น   ปรชิานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     น     ปริชานาติ     โน    จ   
กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    น    ปรชิานาติ    อคฺคมคฺคสมงฺคี     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    น   ปรชิานาติ   
โน   จ   มานานุสย  น  ปริชานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน ฺจ  อฏมก ฺจ     
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เปตฺวา    อวเสสา    ปุคฺคลา    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น   ปรชิานนฺติ    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย   
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โส    
ภวราคานุสย   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ   
โย  วา  ปน อวิชฺชานุสย น ปริชานาติ โส กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ    น   ปรชิานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อวิชฺชานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ     น     ปรชิานาติ     โน    จ    กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา    
ปุคฺคลา   อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปริชานนติฺ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๑๔๖๑]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โส   วิจิกิจฺฉานุสย   น  ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ  โส    
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  โน  จ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ     
น    ปรชิานาติ    อคฺคมคฺคสมงฺคี   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน  จ  มานานุสย  น     
ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ   อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปริชานนติฺ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ      
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มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯเปฯ    
         [๑๔๖๒]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โส   ภวราคานุสย    
ฯเปฯ  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน อวิชชฺานุสย    
น   ปริชานาติ   โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     น     ปริชานาตีติ:    อฏมโก    
อวิชฺชานุสย ฺจ     กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     
น     ปริชานาติ     โน     จ     ทฏิานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น    ปรชิานาติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคี    อวิชฺชานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โน  จ  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ      น      ปริชานาติ      ทฺวินฺน      มคฺคสมงฺคีน ฺจ   
อฏมก ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ    
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๑๔๖๓]   โย   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ภวราคานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  โส    
อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อวิชชฺานุสย    
น   ปริชานาติ   โส   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ   น   ปรชิานาตีติ:   
อฏมโก   อวิชฺชานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
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ภวราคานุสย ฺจ     น     ปริชานาติ     โน     จ    ทฏิานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น   ปริชานาติ   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อวิชชฺานุสย ฺจ          
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ  โน  จ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ    
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
อวิชฺชานุสย ฺจ    น    ปริชานนฺติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
น ปริชานนติฺ ฯ    
         [๑๔๖๔]   ยโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  ตโต  ปฏฆิานุสย    
น  ปรชิานาตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  กามราคานุสย  น ปรชิานาติ    
โน   จ   ตโต   ปฏิฆานุสย   น   ปรชิานาติ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
อปริยาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
น  ปรชิานาติ ฯ ยโต วา ปน ปฏิฆานุสย น ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   ปฏิฆานุสย     
น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา    อปริยาปนฺเน    ตโต    ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ    
กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ฯ  ยโต  กามราคานุสย  น ปรชิานาติ     
ตโต   มานานุสย   น   ปริชานาตีติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตโต    
กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  ตโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ     
ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ      
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มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  ฯ  ยโต  วา  ปน มานานุสย น ปริชานาติ     
ตโต  กามราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ ยโต กามราคานุสย     
น  ปรชิานาติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
ทุกฺขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตโต  กามราคานุสย  น     
ปริชานาติ   โน   จ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  อปริยาปนฺเน    
ตโต  กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น ปรชิานาติ ฯ    
ยโต   วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ  ตโต  กามราคานุสย  น   
ปริชานาตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยโต  กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  ตโต     
ภวราคานุสย  น  ปรชิานาตีติ: รูปธาตุยา อรูปธาตุยา ตโต กามราคานุสย     
น    ปรชิานาติ    โน    จ   ตโต   ภวราคานุสย   น   ปริชานาติ     
ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ     
ภวราคานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  ภวราคานุสย  น     
ปริชานาติ   ตโต   กามราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:  กามธาตุยา  ทฺวีสุ     
เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โน จ ตโต กามราคานุสย    
น   ปริชานาติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ     
น  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  ฯ  ยโต กามราคานุสย     
น   ปริชานาติ  ตโต  อวิชชฺานุสย  น  ปริชานาตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย     
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  กามราคานุสย  น  ปริชานาติ โน จ ตโต     
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   อปริยาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   
น  ปรชิานาติ  อวิชฺชานสุย ฺจ  น  ปริชานาติ ฯ ยโต วา ปน อวิชฺชานุสย     
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น ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๖๕]   ยโต  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาติ  ตโต  มานานุสย  น    
ปริชานาตีติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
ตโต  ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  มานานุสย น ปรชิานาติ    
อปริยาปนฺเน   ตโต   ปฏฆิานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  มานานุสย ฺจ  น    
ปริชานาติ  ฯ  ยโต  วา  ปน  มานานุสย  น ปรชิานาติ ตโต ปฏฆิานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ    
โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาติ อปริยาปนฺเน ตโต มานานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ฯ  ยโต  ปฏฆิานุสย   
น  ปรชิานาติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต  ปฏิฆานุสย    
น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ อปริยาปนฺเน    
ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ฯ   
ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   ตโต   ปฏิฆานุสย     
น   ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยโต   ปฏิฆานุสย   น  ปรชิานาติ    
ตโต   ภวราคานุสย   น   ปริชานาตีติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต    
ปฏิฆานุสย   น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ    
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   อปริยาปนฺเน   ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ   
น  ปรชิานาติ  ภวราคานุสย ฺจ น ปรชิานาติ ฯ ยโต วา ปน ภวราคานุสย     
น    ปรชิานาติ    ตโต    ปฏิฆานุสย    น   ปริชานาตีติ:   ทุกฺขาย    
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เวทนาย  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย    
น   ปริชานาติ   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   อปรยิาปนฺเน   ตโต    
ภวราคานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  ฯ  ยโต    
ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาติ  ตโต  อวิชชฺานุสย น ปริชานาตีติ: กามธาตุยา   
ทฺวีสุ     เวทนาสุ    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต    ปฏิฆานุสย     
น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  อวิชฺชานสุย  น  ปริชานาติ  อปริยาปนฺเน   
ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  ฯ     
ยโต  วา  ปน  อวิชชฺานุสย น ปริชานาติ ตโต ปฏิฆานุสย น ปรชิานาตีติ:    
อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๖๖]  ยโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  ตโต ทิฏานุสย ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาตีติ:   ทุกขฺาย  เวทนาย  ตโต  มานานุสย   
น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ อปริยาปนฺเน    
ตโต   มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ฯ    
ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   ตโต   มานานุสย   
น   ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  ตโต     
ภวราคานุสย  น  ปรชิานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต วา ปน ภวราคานุสย     
น    ปรชิานาติ   ตโต   มานานุสย   น   ปริชานาตีติ:   กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสย  น ปริชานาติ โน จ ตโต มานานุสย   
น   ปริชานาติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ฯ  ยโต  มานานุสย  น      
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ปริชานาติ   ตโต   อวิชชฺานุสย   น   ปริชานาตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย     
ตโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  ตโต อวิชฺชานุสย น ปริชานาติ   
อปริยาปนฺเน    ตโต   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   
น   ปริชานาติ   ฯ   ยโต   วา   ปน   อวิชฺชานุสย   น  ปรชิานาติ     
ตโต มานานุสย น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๖๗]   ยโต   ทฏิานุสย  น  ปริชานาติ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย    
น  ปรชิานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสย น ปรชิานาติ    
ตโต ทิฏานุสยน ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
         [๑๔๖๘]  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ  ตโต  ภวราคานุสย   
น  ปรชิานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา ปน ภวราคานุสย น ปริชานาติ     
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาตีติ:   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ   
ตโต   ภวราคานุสย   น   ปริชานาติ  โน  จ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น   
ปริชานาติ    อปริยาปนฺเน    ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  ฯ  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ          
ตโต  อวิชฺชานุสย  น  ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ ยโต วา ปน อวิชชฺานุสย    
น ปริชานาติ ตโต วิจิกิจฺฉานุสย น ปรชิานาตีติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๖๙]   ยโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ  ตโต  อวิชฺชานุสย     
น   ปริชานาตีติ:   กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตโต  ภวราคานุสย  น    
ปริชานาติ   โน   จ   ตโต  อวิชชฺานุสย  น  ปริชานาติ  อปริยาปนฺเน   
ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ฯ    
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ยโต  วา ปน อวิชฺชานุสย น ปริชานาติ ตโต ภวราคานุสย น ปรชิานาตีติ:     
อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๗๐]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ    
ตโต   มานานุสย   น   ปริชานาตีติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โน  จ  ตโต มานานุสย    
น   ปริชานาติ   อปรยิาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ฯ   ยโต  วา  ปน     
มานานุสย    น   ปริชานาติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
น  ปรชิานาตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต มานานุสย ฺจ กามราคานุสย ฺจ    
น    ปรชิานาติ    โน    จ    ตโต    ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ    
อปริยาปนฺเน   ตโต   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  ฯ  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ   
น  ปรชิานาติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ อปริยาปนฺเน    
ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น   ปริชานาติ   ฯ   ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ   
ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ตโต ภวราคานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตโต   กามราคานุสย ฺจ     
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ปฏิฆานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    โน    จ    ตโต   ภวราคานุสย    
น   ปริชานาติ   อปรยิาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
น  ปรชิานาติ  ภวราคานุสย ฺจ น ปรชิานาติ ฯ ยโต วา ปน ภวราคานุสย     
น   ปริชานาติ  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาตีติ:   
ทุกฺขาย     เวทนาย     ตโต    ภวราคานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ     
น    ปรชิานาติ    โน    จ    ตโต    ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
น  ปรชิานาติ  โน  จ  ตโต  กามราคานุสย  น ปรชิานาติ อปริยาปนฺเน     
ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
น  ปรชิานาติ  ฯ  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ    
ตโต   อวิชชฺานุสย   น   ปริชานาตีติ:   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตโต     
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โน  จ ตโต อวิชฺชานุสย     
น   ปริชานาติ   อปรยิาปนฺเน   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ฯ  ยโต  วา  ปน     
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ       
         [๑๔๗๑]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
น  ปรชิานาติ  ตโต  ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยโต   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ      
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ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ    
ตโต   ภวราคานุสย   น   ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน     
ภวราคานุสย   น   ปรชิานาติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาตีติ:  ทุกฺขาย  เวทนาย  ตโต ภวราคานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     น     ปริชานาติ    โน    จ     
ตโต   ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตโต   
ภวราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   โน   จ   ตโต    
กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   อปริยาปนฺเน  ตโต     
ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  ฯ  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ตโต   อวิชฺชานุสย   น  ปรชิานาตีติ:     
อามนฺตา  ฯ ยโต วา ปน อวิชฺชานุสย น ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๔๗๒]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา ฯ ยโต วา ปน วิจิกิจฺฉานุสย น ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ    น    ปริชานาตีติ:    
อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๔๗๓]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ตโต   ภวราคานุสย     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 652 

น  ปรชิานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา ปน ภวราคานุสย น ปริชานาติ     
ตโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานาตีติ:    ทุกฺขาย    เวทนาย    ตโต     
ภวราคานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    น   ปรชิานาติ     
โน  จ  ตโต  ปฏิฆานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานาติ   
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   
น    ปรชิานาติ    โน   จ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   อปริยาปนฺเน   ตโต    
ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ฯ    
ยโต    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ตโต  อวิชชฺานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา  ฯ ยโต วา ปน อวิชฺชานุสย น ปริชานาติ ตโต กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ       
         [๑๔๗๔]   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ภวราคานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  ตโต    
อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยโต  วา  ปน อวิชฺชานุสย    
น   ปริชานาติ   ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ   น   ปรชิานาตีติ:    
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อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๗๕]   โย   ยโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โส  ตโต    
ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส    
ตโต   กามราคานุสย   น   ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย    
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น ปริชานาติ    
อนาคามิมคฺคสมงฺคึ     เปตฺวา     อวเสสา     ปุคฺคลา     สพฺพตฺถ    
กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ  ฯ     
โย  วา  ปน  ยโต  ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาติ  โส ตโต กามราคานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต กามราคานุสย    
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
โส  ตโต  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ  น ปริชานาติ    
อนาคามิมคฺคสมงฺคึ     เปตฺวา     อวเสสา     ปุคฺคลา     สพฺพตฺถ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   น  ปริชานนฺติ  กามราคานุสย ฺจ  น  ปริชานนติฺ  ฯ  โย     
ยโต  กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  โส ตโต มานานุสย น ปริชานาตีติ:    
อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
โส  ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โน  จ  โส  ตโต มานานุสย     
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  โส     
ตโต   กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ     
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ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา ปุคฺคลา สพฺพตฺถ กามราคานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน     
ยโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โส ตโต กามราคานุสย น ปริชานาตีติ:    
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  มานานุสย     
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ     
โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
โส  ตโต  มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ  น ปริชานาติ     
ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  มานานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย   ยโต     
กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ตโต  ทฏิานุสย ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   อฏมโก   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โน  จ โส ตโต     
วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ  โสว  ปคฺุคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต    
กามราคานุสย ฺจ    น   ปริชานาติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ    
อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา    ปคฺุคลา   
สพฺพตฺถ  กามราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานนติฺ ฯ          
โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น ปรชิานาติ โส ตโต กามราคานุสย   
น      ปรชิานาตีติ:     อนาคามิมคฺคสมงฺคี     กามธาตุยา     ทฺวีสุ     
เวทนาสุ   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต    
กามราคานุสย  น  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล ทุกฺขาย เวทนาย รูปธาตุยา    
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อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ    
กามราคานุสย ฺจ    น   ปริชานาติ   อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ   อฏมก ฺจ     
เปตฺวา      อวเสสา      ปุคฺคลา     สพฺพตฺถ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     
น  ปรชิานนฺติ  กามราคานุสย ฺจ  น ปริชานนฺติ ฯ โย ยโต กามราคานุสย   
น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   กามราคานุสย   น  ปริชานาติ     
โน  จ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  น ปรชิานาติ โสว ปุคฺคโล กามธาตุยา    
ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  น ปรชิานาติ    
ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    ทวิฺนฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ กามราคานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ภวราคานุสย ฺจ     
น   ปริชานนติฺ   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ    
โส  ตโต  กามราคานุสย  น ปริชานาตีติ: อนาคามิมคฺคสมงฺคี กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   ภวราคานุสย   น  ปรชิานาติ  โน  จ     
โส  ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โสว ปุคฺคโล ทกฺุขาย เวทนาย     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   กามราคานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  ทวิฺนฺน  มคฺคสมงฺคีน    
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ   
กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย  ยโต  กามราคานุสย  น    
ปริชานาติ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย  น  ปรชิานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ รูปธาตุยา อรูปธาตุยา โส ตโต กามราคานุสย    
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น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   น  ปรชิานาติ     
โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  น ปริชานาติ     
อวิชฺชานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา   
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   
น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  อวิชฺชานุสย  น  ปรชิานาติ โส    
ตโต   กามราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย   น   ปรชิานาติ  โน  จ   
โส   ตโต   กามราคานุสย   น   ปรชิานาติ   โสว  ปคฺุคโล  ทุกฺขาย     
เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน  โส ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ   
น     ปริชานาติ     กามราคานุสย ฺจ     น    ปรชิานาติ    ทฺวินฺน   
มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   อวิชฺชานุสย ฺจ   
น ปริชานนติฺ กามราคานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
         [๑๔๗๖]  โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  น ปริชานาติ โส ตโต มานานุสย    
น    ปรชิานาตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  ปฏฆิานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ    
โส  ตโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย     
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  มานานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  มานานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ   
โย   วา  ปน  ยโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย     
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น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย  โส  ตโต    
มานานุสย  น  ปรชิานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  น ปรชิานาติ    
โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ   
โย   ยโต   ปฏิฆานุสย   น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ทฏิานุสย  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาตีติ:  อฏมโก  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  ปฏฆิานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ    
โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน    
โส  ตโต  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ   
อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ       อฏมก ฺจ       เปตฺวา       อวเสสา     
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ    ปฏฆิานุสย ฺจ   น   ปริชานนติฺ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ          
น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น ปริชานาติ โส     
ตโต    ปฏิฆานุสย    น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย    
เวทนาย   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต     
ปฏิฆานุสย   น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
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น   ปริชานนติฺ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  ยโต  ปฏฆิานุสย    
น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  ปฏฆิานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ    
โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา ตีสุ    
เวทนาสุ   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ     
ภวราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา   
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น  ปริชานนฺติ   ภวราคานุสย ฺจ  น    
ปริชานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย น ปริชานาติ โส ตโต    
ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย  เวทนาย    
โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย    
น   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา    
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ    ภวราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   ฯ   โย  ยโต  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ตโต     
อวิชฺชานุสย    น    ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ตีสุ    
เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  น  ปรชิานาติ   
โน   จ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โสว  ปุคฺคโล     
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  อวิชฺชานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา    
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สพฺพตฺถ  ปฏฆิานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  อวิชฺชานสุย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ   
โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย  น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย  โส  ตโต    
อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย น ปรชิานาติ     
โสว     ปุคฺคโล     กามธาตุยา     ทฺวีสุ    เวทนาสุ    รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ๗     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา    
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   อวิชฺชานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น    
ปริชานนฺติ ฯ    
         [๑๔๗๗]   โย   ยโต   มานานุสย   น   ปริชานาติ  โส  ตโต    
ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อฏมโก กามธาตุยา   
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต  มานานุสย  น    
ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  โสว   
ปุคฺคโล    อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ  เปตฺวา    
อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ     
โส     ตโต     มานานุสย     น    ปรชิานาตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต มานานุสย น ปรชิานาติ     
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โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น    ปรชิานาติ    มานานุสย ฺจ    น   ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น    ปรชิานนฺติ    มานานุสย ฺจ    น   ปรชิานนฺติ   ฯ   โย   ยโต     
มานานุสย   น   ปริชานาติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โส      
ตโต   มานานุสย   น  ปรชิานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต      
มานานุสย  น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย เวทนาย อปริยาปนฺเน   
โส     ตโต     ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    มานานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคึ   เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ     
ภวราคานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ  มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย   
ยโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ตโต  อวิชฺชานสุย น ปริชานาตีติ:     
อคฺคมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต  มานานุสย  น  ปรชิานาติ   
โน   จ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โสว  ปุคฺคโล     
อปริยาปนฺเน   โส   ตโต  มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  อวิชฺชานุสย ฺจ   
น  ปรชิานาติ  ฯ  อคฺคมคฺคสมงฺคึ  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ     
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   อวิชชฺานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ  โย    
วา ปน ยโต อวิชฺชานุสย น ปริชานาติ โส ตโต มานานุสย น ปริชานาตีติ:     
อามนฺตา ฯ    
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         [๑๔๗๘]  โย  ยโต ทิฏานุสย น ปริชานาติ โส ตโต วิจิกิจฺฉานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย   
น ปริชานาติ โส ตโต ทิฏานุสย น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
         [๑๔๗๙]   โย   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ตโต     
ภวราคานุสย   น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา    
โส    ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต     
ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ   
อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ ภวราคานุสย ฺจ    
น      ปรชิานาติ      อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อฏมก ฺจ     เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปรชิานนฺติ ภวราคานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ    
โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปรชิานาตีติ:   อฏมโก  กามธาตุยา     
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต   ภวราคานุสย    
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ   
โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     น    ปริชานาติ    อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ   
เปตฺวา     อวเสสา    ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ    ภวราคานุสย ฺจ    น    
ปริชานนฺติ  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย        
น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต      
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วิจิกิจฺฉานุสย   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  น    
ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  ฯ  อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ  อวิชฺชานสุย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต   
อวิชฺชานุสย   น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อฏมโก   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส    
ตโต   อวิชชฺานุสย   น   ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย    
น   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ   
น    ปรชิานาติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อฏมก ฺจ    เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   อวิชชฺานุสย ฺจ     
น ปริชานนติฺ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปรชิานนฺติ ฯ    
         [๑๔๘๐]   โย   ยโต   ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โส  ตโต    
อวิชฺชานุสย    น    ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ตีสุ    
เวทนาสุ   โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต      
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โสว  ปคฺุคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต   
ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    อวิชฺชานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   
อคฺคมคฺคสมงฺคึ   เปตฺวา   อวเสสา  ปคฺุคลา  สพฺพตฺถ  ภวราคานุสย ฺจ     
น   ปริชานนติฺ  อวิชฺชานสุย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต   
อวิชฺชานุสย   น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปรชิานาตีติ:      
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อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๘๑]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ น ปริชานาติ    
โส  ตโต  มานานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา  ฯ   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   มานานุสย    
น    ปรชิานาติ   โสว   ปุคฺคโล   ทุกฺขาย   เวทนาย   อปริยาปนฺเน     
โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  มานานุสย ฺจ    
น     ปริชานาติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา     
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ    
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน  ยโต  มานานุสย    
น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ น ปริชานาตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี    ทกฺุขาย    เวทนาย   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ     
กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย    
น    ปรชิานาติ    โสว    ปคฺุคโล    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
โส   ตโต   มานานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  โน  จ  โส    
ตโต    กามราคานุสย   น   ปรชิานาติ   โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน   
เปตฺวา      อวเสสา      ปุคฺคลา      สพฺพตฺถ      มานานุสย ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ  ฯ      
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โย   ยโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โส  ตโต    
ทิฏานุสย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อฏมโก กามธาตุยา   
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ   โน   จ   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย     
น     ปริชานาติ    โสว    ปุคฺคโล    อปริยาปนฺเน    โส    ตโต     
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น   
ปริชานาติ    อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา    สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย   
น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ น ปริชานาตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  ปฏิฆานุสย�      
น   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ  โส  ตโต     
กามราคานุสย   น   ปริชานาติ  โสว  ปคฺุคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
อปริยาปนฺเน     โส     ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ  อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ    
อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ  ฯ     
โย   ยโต   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โส  ตโต     
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ภวราคานุสย   น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา   
โส     ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    น    ปรชิานาติ    
โน   จ   โส   ตโต   ภวราคานุสย   น   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล     
กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ   ภวราคานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  ทฺวินฺน   
มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานนฺติ   ภวราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ     
โย   วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสย   น   ปริชานาติ   โส   ตโต    
กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   โน   จ  โส  ตโต  ปฏฆิานุสย  น  ปริชานาติ  โสว    
ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   โส   ตโต  ภวราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย    
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ    
น     ปริชานาติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา     
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   ภวราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนติฺ  กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย ยโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี   
กามธาตุยา     ตีสุ     เวทนาสุ    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    โส      
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ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติโน   จ   โส    
ตโต   อวิชชฺานุสย   น   ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส   
ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  อวิชฺชานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  อวิชฺชานุสย ฺจ    
น   ปริชานนติฺ   ฯ   โย  วา  ปน  ยโต  อวิชฺชานุสย  น  ปริชานาติ    
โส ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ น ปริชานาตีติ: อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย    เวทนาย    โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ    
โสว   ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชฺชานสุย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย    
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
โส  ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจร    
น     ปริชานาติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา     
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   อวิชฺชานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ    
         [๑๔๘๒]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ(     
น    ปรชิานาติ    โส    ตโต    ทิฏานุสย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสย    
น   ปริชานาตีติ:   อฏมโก   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
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น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ   
โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น   ปรชิานาติ    
ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
สพฺพตฺถ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น  ปรชิานนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  ยโต  วิจิกิจฺฉานุสย   
น     ปริชานาติ    โส    ตโต    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาตีติ:  อนาคามิมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย     
โส    ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น   
ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาติ  โสว ปุคฺคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย     
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน   
โส    ตโต    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ     ปฏิฆานุสย ฺจ     น     ปริชานาติ    โน    จ    
โส  ตโต  มานานุสย  น  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย     
อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น ปริชานาติ กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ    
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อฏมก ฺจ       เปตฺวา       อวเสสา      ปุคฺคลา      สพฺพตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานนฺติ    กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ  น  ปริชานนฺติ  ฯ  โย ยโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โส  ตโต  ภวราคานุสย  น  ปริชานาตีติ:    
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ      
โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ น ปริชานาตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   ทุกฺขาย   เวทนาย   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ     
กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     น     ปริชานาติ    โน    จ     
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ   โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ     
โสว   ปุคฺคโล   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต     
ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ    
เวทนาสุ   โส   ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   มานานุสย   น   ปริชานาติ     
โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปรยิาปนฺเน โส ตโต ภวราคานุสย ฺจ     
น     ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    
น     ปริชานาติ     ทฺวินฺน     มคฺคสมงฺคีน    เปตฺวา    อวเสสา     
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   ภวราคานุสย ฺจ   น   ปริชานนติฺ  กามราคานุสย ฺจ      
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ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    น    ปริชานนฺติ    ฯ    โย   ยโต     
กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ  โส  ตโต    
อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย  โส   
ตโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ    
โน  จ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย  น ปรชิานาติ โสว ปุคฺคโล อปริยาปนฺเน   
โส     ตโต     กามราคานุสย ฺจ     ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน          
เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ    น   ปรชิานนฺติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   น   ปริชานนติฺ   ฯ    
โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย น ปริชานาติ โส ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    น   ปรชิานาตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี    
ทุกฺขาย    เวทนาย    โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย    
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  โส    
ตโต    อวิชฺชานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น   ปรชิานาติ     
โน   จ   โส   ตโต   กามราคานุสย   น  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล     
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   
น    ปรชิานาติ   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   น    
ปริชานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน  เปตฺวา  อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ   
อวิชฺชานุสย ฺจ    น    ปริชานนฺติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ     
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มานานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๑๔๘๓]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   ยโต   วิจิกิจฺฉานุสย  น  ปรชิานาติ    
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
น      ปรชิานาตีติ:     อนาคามิมคฺคสมงฺคี     ทุกฺขาย     เวทนาย    
โส     ตโต     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โน  จ  โส  ตโต ปฏฆิานุสย น ปริชานาติ     
โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ทิฏานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน  จ     
โส   ตโต   กามราคานุสย   น  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ    
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
น   ปริชานาติ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา  โส  ตโต  วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   มานานุสย     
น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล  ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  โส     
ตโต   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   ทวิฺนฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ    
อฏมก ฺจ       เปตฺวา       อวเสสา      ปุคฺคลา      สพฺพตฺถ     
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วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานนฺติ    กามราคานุสย ฺจ   ปฏฆิานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯเปฯ    
         [๑๔๘๔]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     น    ปรชิานาติ    โส    ตโต    
ภวราคานุสย   น   ปรชิานาตีติ:   อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  ยโต     
ภวราคานุสย  น  ปรชิานาติ  โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานาตีติ:   
อฏมโก    กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา    
โส     ตโต     ภวราคานุสย ฺจ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โสว   ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน  โส    
ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ    
มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานาติ อนาคามิมคฺคสมงฺคี        
ทุกฺขาย    เวทนาย   โส   ตโต   ภวราคานุสย ฺจ   กามราคานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ         ทฏิานุสย ฺจ        วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ        น    
ปริชานาติ   โน  จ  โส  ตโต  ปฏิฆานุสย  น  ปริชานาติ  โสวปุคฺคโล    
กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ   
มานานุสย ฺจ   ทฏิานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  โน  จ    
โส   ตโต   กามราคานุสย   น  ปริชานาติ  โสว  ปุคฺคโล  รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปรชิานาติ      
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กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   อคฺคมคฺคสมงฺคี   กามธาตุยา   ทฺวีสุ    
เวทนาสุ   โส   ตโต  ภวราคานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  ปฏฆิานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ  โส  ตโต    
มานานุสย  น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  ทุกฺขาย เวทนาย อปริยาปนฺเน   
โส    ตโต    ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ   กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น    ปรชิานาติ    ทฺวินฺน    มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ    เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  สพฺพตฺถ ภวราคานุสย ฺจ น ปรชิานนฺติ กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น    ปรชิานนฺติ    ฯ   โย   ยโต   กามราคานุสย ฺจ   ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ    ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โส    
ตโต   อวิชชฺานุสย  น  ปริชานาตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย   
โส   ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  อวิชฺชานุสย    
น  ปรชิานาติ  โสว  ปุคฺคโล  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น   ปริชานาติ   อวิชชฺานุสย ฺจ   น  ปริชานาติ  ทฺวินฺน  มคฺคสมงฺคีน ฺจ          
อฏมก ฺจ       เปตฺวา       อวเสสา      ปุคฺคลา      สพฺพตฺถ    
กามราคานุสย ฺจ      ปฏฆิานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ     
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วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   อวิชฺชานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ  ฯ          
โย  วา  ปน  ยโต  อวิชชฺานุสย น ปริชานาติ โส ตโต กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น     ปริชานาตีติ:     อฏมโก     กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โน จ โส ตโต ทฏิานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    โสว    ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน    
โส    ตโต    อวิชฺชานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    ทฏิานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    น   
ปริชานาติ  อนาคามิมคฺคสมงฺคี  ทุกฺขาย  เวทนาย โส ตโต อวิชชฺานุสย ฺจ    
กามราคานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ    
โสว   ปุคฺคโล  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชฺชานสุย ฺจ     
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
น   ปริชานาติ   โน   จ   โส   ตโต  กามราคานุสย  น  ปรชิานาติ     
โสว  ปุคฺคโล รูปธาตุยา อรูปธาตุยา อปริยาปนฺเน โส ตโต อวิชฺชานุสย ฺจ    
น     ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ      วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ      น      ปรชิานาติ     ทฺวินฺน    
มคฺคสมงฺคีน ฺจ    อฏมก ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ     
อวิชฺชานุสย ฺจ    น    ปริชานนฺติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ   
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มานานุสย ฺจ ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ     
         [๑๔๙๕]  โย  ยโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    
โส     ตโต     อวิชฺชานุสย    น    ปรชิานาตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี     
ทุกฺขาย  เวทนาย  โส  ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    
โน   จ   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย   น   ปริชานาติ   โสว  ปุคฺคโล     
อปริยาปนฺเน   โส  ตโต  กามราคานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    
อวิชฺชานุสย ฺจ    น   ปรชิานาติ   ทฺวินฺน   มคฺคสมงฺคีน ฺจ   อฏมก ฺจ          
เปตฺวา      อวเสสา     ปคฺุคลา     สพฺพตฺถ     กามราคานุสย ฺจ    
ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ  ทิฏานุสย ฺจ วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ ภวราคานุสย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   อวิชชฺานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   ฯ   โย  วา  ปน   
ยโต  อวิชชฺานุสย  น  ปรชิานาติ โส ตโต กามราคานุสย ฺจ ปฏิฆานุสย ฺจ     
มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ     ภวราคานุสย ฺจ    
น     ปริชานาตีติ:     อฏมโก     กามธาตุยา    ตีสุ    เวทนาสุ     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   โส   ตโต  อวิชฺชานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ   มานานุสย ฺจ   ภวราคานุสย ฺจ   น  ปรชิานาติ  โน  จ    
โส    ตโต   ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   โสว    
ปุคฺคโล   อปริยาปนฺเน   โส   ตโต   อวิชฺชานุสย ฺจ   น   ปริชานาติ   
กามราคานุสย ฺจ    
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ปฏิฆานุสย ฺจ     มานานุสย ฺจ     ทฏิานุสย ฺจ     
วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ภวราคานุสย ฺจ  น ปริชานาติ อนาคามิมคฺคสมงฺคี ทุกฺขาย          
เวทนาย   โส   ตโต   อวิชชฺานุสย ฺจ  กามราคานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ     
ทิฏานุสย ฺจ   วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ  ภวราคานุสย ฺจ  น  ปริชานาติ  โน  จ    
โส   ตโต   ปฏิฆานุสย   น   ปริชานาติ   โสว  ปุคฺคโล  กามธาตุยา     
ทฺวีสุ   เวทนาสุ  โส  ตโต  อวิชชฺานุสย ฺจ  ปฏิฆานุสย ฺจ  มานานุสย ฺจ   
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    
โน    จ    โส    ตโต    กามราคานุสย    น   ปริชานาติ   โสว=      
ปุคฺคโล  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  อปริยาปนฺเน  โส  ตโต อวิชชฺานุสย ฺจ    
น     ปริชานาติ    กามราคานุสย ฺจ    ปฏิฆานุสย ฺจ    มานานุสย ฺจ    
ทิฏานุสย ฺจ    วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ    ภวราคานุสย ฺจ    น    ปริชานาติ    
ทฺวินฺน      มคฺคสมงฺคีน ฺจ      อฏมก ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา     
ปุคฺคลา   สพฺพตฺถ   อวิชฺชานุสย ฺจ   น   ปริชานนฺติ   กามราคานุสย ฺจ   
ปฏิฆานุสย ฺจ      มานานุสย ฺจ      ทิฏานุสย ฺจ     วิจิกิจฺฉานุสย ฺจ   
ภวราคานุสย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ      
                        ปริ ฺาวาร นิฏ ิต ฯ    
                           ___________      
                           ปหีนวาโร     
         [๑๔๙๖]   ยสฺส   กามราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย     
ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตสฺส      
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กามราคานุสโย    ปหีโนติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย     
ปหีโน   ตสฺส   มานานุสโย   ปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   กามราคานุสโย     
ปหีโน   โน   จ   ตสฺส  มานานุสโย  ปหีโน  อรหโต  กามราคานุสโย      
จ    ปหีโน    มานานุสโย    จ    ปหีโน    ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
มานานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย   ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ    
ยสฺส  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   
ตสฺส   กามราคานุสโย   ปหีโนติ:   ทวิฺนฺน   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย          
ปหีโน   โน   จ   เตส   กามราคานุสโย   ปหีโน   ทวิฺนฺน  ปุคฺคลาน     
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปหีโน   ฯ  ยสสฺ    
กามราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ  อวิชชฺานุสโย    
ปหีโนติ:    อนาคามิสฺส    กามราคานุสโย   ปหีโน   โน   จ   ตสฺส    
อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  อรหโต  กามราคานุสโย  จ  ปหีโน  อวิชชฺานุสโย    
จ    ปหีโน    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อวิชชฺานุสโย   ปหีโน   ตสฺส    
กามราคานุสโย ปหีโนติ: อามนฺตา ฯ      
         [๑๔๙๗]  ยสฺส  ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  มานานุสโย  ปหีโนติ:     
อนาคามิสฺส   ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   โน  จ  ตสฺส  มานานุสโย  ปหีโน     
อรหโต  ปฏฆิานุสโย  จ  ปหีโน  มานานุสโย  จ  ปหีโน ฯ ยสฺส วา ปน     
มานานุสโย    ปหีโน   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ     
ยสฺส   ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   ตสฺส  ทฏิานุสโย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
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ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   
ตสฺส    ปฏิฆานุสโย    ปหีโนติ:    ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน    โน    จ   เตส   ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน    
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีโน  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส ปฏิฆานุสโย    
ปหีโน    ตสฺส    ภวราคานุสโย    ฯเปฯ    อวิชชฺานุสโย   ปหีโนติ:     
อนาคามิสฺส   ปฏิฆานุสโย   ปหีโน  โน  จ  ตสฺส  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน   
อรหโต    ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีโน   อวิชฺชานุสโย   จ   ปหีโน   ฯ    
ยสฺส   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   ปหีโน  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย  ปหีโนติ:   
อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๙๘]   ยสฺส   มานานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโน   ตสฺส   มานานุสโย   ปหีโนติ:  ติณฺณ  ปุคฺคลาน  วิจิกิจฺฉานุสโย          
ปหีโน   โน   จ   เตส   มานานุสโย  ปหีโน  อรหโต  วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   ปหีโน   มานานุสโย   จ   ปหีโน   ฯ  ยสฺส  มานานุสโย  ปหีโน     
ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ     
ยสฺส   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   ปหีโน  ตสฺส  มานานุสโย  ปหีโนติ:    
อามนฺตา ฯ    
         [๑๔๙๙]  ยสฺส  ทิฏานุสโย  ปหีโน  ตสฺส วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโนติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ทิฏานุสโย    
ปหีโนติ: อามนฺตา ฯเปฯ     
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         [๑๕๐๐]   ยสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตสฺส  ภวราคานุสโย    
ฯเปฯ    อวิชชฺานุสโย    ปหีโนติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย          
ปหีโน   โน   จ   เตส  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  อรหโต  วิจิกิจฺฉานุสโย     
จ   ปหีโน  อวิชฺชานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย    
ปหีโน ตสฺส วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโนติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๕๐๑]   ยสฺส   ภวราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   อวิชฺชานุสโย    
ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  ปหีโน  ตสฺส    
ภวราคานุสโย ปหีโนติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๕๐๒]   ยสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา      
ตสฺส    มานานุสโย    ปหีโนติ:    อนาคามิสฺส   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีนา   โน  จ  ตสฺส  มานานุสโย  ปหีโน  อรหโต     
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา  มานานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ     
ยสฺส  วา  ปน  มานานุสโย  ปหีโน  ตสฺส กามราคานุสโย จ ปฏิฆานุสโย    
จ   ปหีนาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย    
จ    ปหีนา   ตสฺส   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโน ตสฺส กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย   จ   ปหนีาติ:   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย          
ปหีโน    โน    จ    เตส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ      
ปหีนา   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีโน  กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    ปหีนา    ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย   จ     
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ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีนา   ตสฺส   ภวราคานุสโย  ฯเปฯ  อวิชชฺานุสโย     
ปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา     
โน   จ   ตสฺส   อวิชฺชานสุโย   ปหีโน   อรหโต  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีนา  อวิชฺชานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
ปหีนาติ: อามนฺตา ฯ   
         [๑๕๐๓]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ    ปหีนา   ตสฺส   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโน ตสฺส กามราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ปหีนาติ:   ทวิฺนฺน  ปุคฺคลาน    
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน  โน  จ  เตส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย   
จ    มานานุสโย    จ    ปหนีา    อนาคามิสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ    
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา  โน  จ  ตสฺส  มานานุสโย     
ปหีโน    อรหโต    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    ปหีโน    กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหีนา  ฯ  ยสสฺ  กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ปหีนา  ตสฺส  ภวราคานุสโย     
ฯเปฯ    อวิชชฺานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  กามราคานุสโย จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย    
จ ปหีนาติ: อามนฺตา ฯ   
         [๑๕๐๔]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย       
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จ    ทิฏานุสโย    จ    ปหีนา    ตสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:    
อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตสฺส    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
ปหีนาติ:    ทวิฺนฺน   ปุคฺคลาน   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ         
ปหีนา  โน  จ  เตส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ     
ปหีนา  อนาคามิสฺส  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ   ทฏิานุสโย   จ   ปหีนา   โน   จ   ตสฺส   มานานุสโย  ปหีโน    
อรหโต  วิจิกจฺิฉานุสโย  จ  ปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
มานานุสโย จ ทิฏานุสโย จ ปหีนา ฯเปฯ    
         [๑๕๐๕]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีนา  ตสฺส  ภวราคานุสโย  ฯเปฯ     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย   
ปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ ปหีนาติ: อามนฺตา ฯ     
         [๑๕๐๖]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  ภวราคานุสโย  จ  ปหีนา  ตสฺส     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย   
ปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   ปหีนาติ:     
อามนฺตา ฯ    
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         [๑๕๐๗]   ยตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย     
ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยตฺถ วา ปน   
ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ    
ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย  ปหีโน     
ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มานานุสโย    
ปหีโน    ตตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโนติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา    
เอตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน  กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา     
อปฺปหีโนติ   วา   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  มานานุสโย  จ   
ปหีโน   กามราคานุสโย   จ  ปหีโน  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน     
ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา  ฯ    
ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโนติ:     
ทุกฺขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโน   กามราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโน  วา     
กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน    
กามราคานุสโย   จ   ปหีโน   ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ     
ภวราคานุสโย  ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ   
ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโนติ:    
น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย    
ปหีโน   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน    
อวิชฺชานุสโย    ปหีโน    ตตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโนติ:   ทกฺุขาย    
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เวทนาย    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโน    
กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  ปหีโน  กามราคานุสโย  จ   
ปหีโน ฯ      
         [๑๕๐๘]  ยตฺถ  ปฏฆิานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโนติ:     
น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ ยตฺถ วา ปน มานานุสโย    
ปหีโน   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา   
อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  ทฏิานุสโย ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโน   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน  ปฏิฆานุสโย   
น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ   
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีโน  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยตฺถ ปฏิฆานุสโย    
ปหีโน   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโนติ:   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ   วา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  ภวราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ     
ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ     
ยตฺถ   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   ปหีโน  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหโีนติ:   
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา เอตฺถ อวิชฺชานุสโย   
ปหีโน   ปฏฆิานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา    
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ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ  ปหีโน  ปฏิฆานุสโย  จ    
ปหีโน ฯ      
         [๑๕๐๙]   ยตฺถ   มานานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโน    ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโนติ:   ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  มานานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ วา อปฺปหีโนติ    
วา     กามธาตุยา    ทฺวีส ุ   เวทนาสุ    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    
เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน  มานานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยตฺถ   
มานานุสโย    ปหีโน   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโนติ:   กามธาตุยา    
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน  ภวราคานุสโย  น วตฺตพฺโพ   
ปหีโนติ    วา    อปฺปหีโนติ   วา   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   
มานานุสโย   จ  ปหีโน  ภวราคานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน      
ภวราคานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา  ฯ    
ยตฺถ   มานานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   ปหีโน  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโนติ:    
ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  มานานุสโย น วตฺตพฺโพ   
ปหีโนติ   วา  อปฺปหีโนติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    เอตฺถ    อวิชชฺานุสโย   จ   ปหีโน   มานานุสโย   จ     
ปหีโน ฯ      
         [๑๕๑๐]    ยตฺถ   ทฏิานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 684 

ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ     
ทิฏานุสโย ปหีโนติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๕๑๑]   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ  ภวราคานุสโย    
ปหีโนติ:   กามธาตุยา   ตีสุ   เวทนาสุ  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน   
ภวราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน   ภวราคานุสโย  จ   
ปหีโน  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโนติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย   
ปหีโน ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโนติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๕๑๒]   ยตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย    
ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ    
ภวราคานุสโย  ปหีโนติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ เอตฺถ อวิชฺชานุสโย     
ปหีโน    ภวราคานุสโย    น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ    
วา     รูปธาตุยา     อรูปธาตุยา     เอตฺถ     อวิชชฺานุสโย    จ     
ปหีโน ภวราคานุสโย จ ปหีโน ฯ    
         [๑๕๑๓]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหนีา ตตฺถ     
มานานุสโย   ปหีโนติ:   นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มานานุสโย  ปหีโน     
ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ ปหีนาติ: รูปธาตุยา อรูปธาตุยา   
เอตฺถ   มานานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ      
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น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ เวทนาสุ    
เอตฺถ   มานานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ   ปหีนา   ปฏิฆานุสโย     
น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย    
จ     ปฏิฆานุสโย     จ    ปหีนา    ตตฺถ    ทิฏานุสโย    ฯเปฯ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย  จ  ปหีนาติ:  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    เอตฺถ    วิจิกจฺิฉานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย   จ   
ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา กามธาตุยา   
ทฺวีสุ    เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ     
ปหีนา   ปฏฆิานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา   
ทุกฺขาย   เวทนาย   เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา     
กามราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีนา   ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
ปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  ภวราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนาติ:  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ    
วา   อปฺปหีนาติ   วา   ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
ปหีนา   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน   
อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
ปหีนาติ:    รปูธาตุยา    อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโน     
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ    
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วา    กามธาตุยา    ทฺวีส ุ   เวทนาสุ    เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ    
กามราคานุสโย   จ   ปหีนา   ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา     
อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ ปฏิฆานุสโย     
จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ    
วา ฯ      
         [๑๕๑๔]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ    ปหีนา   ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:ฤ   
นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย     
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    มานานุสโย    จ    ปหีนาติ:   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ปหีนา   
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ   
วา    กามธาตุยา    ทฺวีส ุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ     
กามราคานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  ปหีนา  ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ    
ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย  จ      
น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ฯ  ยตฺถ กามราคานุสโย จ    
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหีนา  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  ปหีโนติ:     
นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  ปหีโน ตตฺถ กามราคานุสโย จ    
ปฏิฆานุสโย    จ   มานานุสโย   จ   ปหนีาติ:   มานานุสโย   ปหีโน    
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 687 

วา   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย      
จ    ปหีนา    ตตฺถ    อวิชชฺานุสโย    ปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   
วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ     
มานานุสโย  จ  ปหีนาติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย     
จ   มานานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ เวทนาสุ    
เอตฺถ   อวิชชฺานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหีนา    
ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย     
เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  ปฏฆิานุสโย จ ปหีนา กามราคานุสโย     
จ มานานุสโย จ น วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ    
         [๑๕๑๕]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ    ทิฏานุสโย    จ    ปหีนา    ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:    
นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   ปหีนาติ:     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย  จ  ปหีนา  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ น วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ   
ปหีนา   ปฏฆิานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา   
ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ ทฏิานุสโย    
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จ    ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา      
ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯเปฯ     
         [๑๕๑๖]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย  จ  ปหีนา  ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
ปหีโนติ:    นตฺถิ    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   ภวราคานุสโย   ปหีโน    
ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย     
จ     วิจิกิจฺฉานุสโย     จ    ปหีนาติ:    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา     
เอตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย     
จ    ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย    
จ   มานานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา   
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  ปหโีนติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย    
ปหีโน    ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนาติ:   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ   
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น    
วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา  อปฺปหีนาติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย จ ทฏิานุสโย    
จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    ปหีนา    ปฏฆิานุสโย    น    วตฺตพฺโพ   
ปหีโนติ   วา  อปฺปหีโนติ  วา  ทกฺุขาย  เวทนาย  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
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จ     ปฏิฆานุสโย    จ    ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   
ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ    
วา อปฺปหีนาติ วา ฯ   
         [๑๕๑๗]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    ภวราคานุสโย   จ    
ปหีนา   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน   
อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
ปหีนาติ:  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    ภวราคานุสโย   จ    
ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ     
วา  อปฺปหีนาติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ    ปหีนา    ปฏิฆานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ   วา  อปฺปหีนาติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานสุโย     
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา     
กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา      
ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ     
         [๑๕๑๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส  ตตฺถ     
ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ      
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ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปฏฆิานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย     
ปหีโนติ:    น    วตฺตพฺโพ    ปหีโนติ    วา   อปฺปหโีนติ   วา   ฯ    
ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโนติ:    
อนาคามิสฺส   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย   
ปหีโน    โน    จ    ตสฺส    ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโน   อรหโต      
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปหีโน    
มานานุสโย   จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน     
ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโนติ:  อรหโต  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา    
ตสฺส    ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ    
ปหีโนติ    วา    อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  จ  ปหีโน  กามราคานุสโย    
จ    ปหีโน    ฯ    ยสฺส    ยตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส     
ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ    
ทิฏานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  ปหีโนติ:  ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน   ทกฺุขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส  ตตฺถ     
ทิฏานุสโย  ปหีโน  กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ ปหีโนติ วา อปฺปหีโนติ    
วา    เตสเยว    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   
ตตฺถ  ทิฏานุสโย  ปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน    
ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส ตตฺถ   
ทิฏานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   
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อปฺปหีโนติ  วา  เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส   
ตตฺถ   ทฏิานุสโย   จ   ปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส     
ยตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุโย  ปหโีนติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกจฺิฉานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย  ปหีโนติ:  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย เวทนาย รปูธาตุยา    
อรูปธาตุยา    เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย     
น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ วา เตสเยว ปุคฺคลาน กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหโีน  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   กามราคานุสโย   ปหีโน   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ วิจิกจฺิฉานุสโย ปหีโน กามราคานุสโย   
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว  ปุคฺคลาน     
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีโน   
กามราคานุสโย   จ   ปหีโน   ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน     
ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ  ปหโีนติ  วา    
อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  ปหีโน  ตสฺส     
ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ     
วา    ฯ    ยสสฺ    ยตฺถ    กามราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
ปหีโน    อรหโต    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    ตสฺส   ตตฺถ      
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กามราคานุสโย  จ  ปหีโน  อวิชชฺานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา ปน    
ยตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโนติ:   
อรหโต   ทุกขฺาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ ปหีโน กามราคานุสโย จ ปหีโน ฯ    
         [๑๕๑๙]    ยสฺส    ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ    
มานานุสโย   ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
ปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา  ฯ  ยสสฺ   
ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ทิฏานุสโย ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโนติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหโีนติ:  ทฺวินนฺ  ปุคฺคลาน กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน    ปฏฆิานุสโย    น    วตฺตพฺโพ    ปหีโนติ   วา   อปฺปหโีนติ   
วา  เตสเยว  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส   
ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน  ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา   
อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ     
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วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน   ปฏิฆานุสโย   จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ     
ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  ปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ   
ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย     
ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ     
วา   อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  ปหีโน  อรหโต    
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีโน  อวิชชฺานุสโย   
จ   ปหีโน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  ตสฺส     
ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   ปหีโนติ:   อรหโต   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  ปฏิฆานุสโย    
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส     
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  จ  ปหีโน  ปฏิฆานุสโย   
จ ปหีโน ฯ    
         [๑๕๒๐]  ยสฺส  ยตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน  ตสฺส ตตฺถ ทฏิานุสโย    
ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโนติ:    
ติณฺณ    ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย   เวทนาย   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน  มานานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ วา เตสเยว   
ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
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เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย     
ปหีโน    อรหโต   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน  มานานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ  วา ตสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส   
ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน   มานานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส   
ยตฺถ   มานานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโนติ:     
อรหโต   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน    
ภวราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ  วา  ตสฺเสว    
ปุคฺคลสฺส   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  จ  ปหีโน     
ภวราคานุสโย   จ   ปหีโน   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย      
ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ    
มานานุสโย   ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย    
ปหีโนติ:   อรหโต   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย    
ปหีโน  มานานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ  วา ตสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส   
ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ ปหโีน มานานุสโย จ ปหีโน ฯ    
         [๑๕๒๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ทิฏานุสโย ปหีโน ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโนติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
ปหีโน ตสฺส ตตฺถ ทิฏานุสโย ปหีโนติ: อามนฺตา ฯเปฯ      
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         [๑๕๒๒]   ยสฺส   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   
ภวราคานุสโย   ปหีโนติ:   ติณฺณ  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ   
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  ภวราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ ปหีโนติ   
วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา     
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย     
ปหีโน  อรหโต  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโน    ภวราคานุสโย    น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ    
วา    ตสฺเสว    ปุคฺคลสฺส    รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีโน  ภวราคานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา ปน    
ยตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโนติ:    
อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  โน  จ    
เตส   ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน  อรหโต  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ   
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีโน    
อวิชฺชานุสโย  จ  ปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย ปหีโน   
ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโนติ:  อามนฺตา ฯ�   
         [๑๕๒๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย  ปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ อวิชชฺานุสโย     
ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   ปหีโนติ:  อรหโต  กามธาตุยา     
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ตีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   ภวราคานุสโย   
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส(    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ ปหีโน ภวราคานุสโย     
จ ปหีโน ฯ    
         [๑๕๒๔]  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ ปหีนา     
ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
มานานุสโย   ปหีโน   ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
ปหีนาติ:   อรหโต   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย    
ปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  น  วตฺตพฺพา  ปหนีาติ     
วา   อปฺปหีนาติ   วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสสฺ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  ปหีนา  ปฏิฆานุสโย    
น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ ยสฺส ยตฺถ กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ   ปหีนา   ตสฺส   ตตฺถ   ทิฏานุสโย   ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโนติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย          
ปหีโน    ตสฺส    ตตฺถ    กามราคานุสโย    จ    ปฏิฆานุสโย    จ     
ปหีนาติ:   ทวิฺนฺน   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   
วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ  วา  เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   ปหีโน   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา      
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อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน โน จ เตส ตตฺถ ปฏิฆานุสโย ปหีโน กามราคานุสโย    
น    วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ วิจิกจฺิฉานุสโย ปหีโน กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ    
วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   กามราคานุสโย   จ   ปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น    
วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา  อปฺปหีโนติ  วา  เตสเยว  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย   
เวทนาย   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ปหนีา   
กามราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสฺส    
ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ ปหีนา ตสฺส ตตฺถ ภวราคานุสโย     
ปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  ปหีโน     
ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนาติ:  น วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ  ปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   ปหีนาติ:   อรหโต   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส    
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา ตสฺเสว ปุคฺคลสฺส กามธาตุยา    
ทฺวีสุ    เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย    
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จ   ปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ   
วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย จ     
ปฏิฆานุสโย    จ   ปหีนา  กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา     
อปฺปหีโนติ วา ฯ   
         [๑๕๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย  จ  ปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  ทฏิานุสโย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
ปหีโนติ:    นตฺถิ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย     
ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย    
จ     ปหีนาติ:     ทฺวินฺน     ปุคฺคลาน    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   
เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มานานุสโย     
ปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา     
อปฺปหีนาติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ กามราคานุสโย     
จ   มานานุสโย   จ   ปหีนา  ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา     
อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน    โน   จ   เตส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหโีน     
กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ  วา     
อปฺปหีนาติ   วา   อนาคามิสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส  ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโน   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  ปหีโน   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ  วา     
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อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  ปหีนา  โน  จ    
ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน  ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ วา   
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา กามราคานุสโย จ มานานุสโย   
จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  อรหโต  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา    ตสฺส    ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   
ปหีนา  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา     
อปฺปหีนาติ   วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส   
ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหีนา    
ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา  ตสฺเสวE     
ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย    
จ    ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา      
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย    
ปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  ปหีโน  ตสฺส    
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหนีาติ:    
มานานุสโย   ปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ปหนีา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย   
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ปหีโนติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย  ปหีโน  ตสฺส     
ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหนีาติ:    
อรหโต  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ มานานุสโย   
จ    ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ มานานุสโย     
จ   ปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา   
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย   เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ     
ปฏิฆานุสโย  จ  ปหีนา  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ น วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ     
         [๑๕๒๖]  ยสฺส  ยตฺถ กามราคานุสโย จ ปฏฆิานุสโย จ มานานุสโย     
จ   ทฏิานุสโย   จ   ปหีนา   ตสฺส   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ปหโีนติ:   
นตฺถิ ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย ปหีโน ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย   
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   ปหีนาติ:     
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย        
จ   ทฏิานุสโย   จ   ปหนีา   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย    
ปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา     
อปฺปหีนาติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   ปหีนา  โน  จ     
เตส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ปหีนา  ปฏิฆานุสโย     
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น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว  ปุคฺคลาน     
ทุกฺขาย   เวทนาย   เตส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ    
ปหีนา   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  ปหีโน  กามราคานุสโย  จ    
มานานุสโย    จ    น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา     
อนาคามิสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ทิฏานุสโย   จ   ปหีนา   โน   จ   ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโน     
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ น วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา   
ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ ตสฺส ตตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย          
จ   กามราคานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   ปหีนา   โน   จ  ตสฺส     
ตตฺถ   มานานุสโย   ปหีโน   ปฏิฆานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย จ ปหีนา กามราคานุสโย    
จ   มานานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา  อปฺปหีนาติ  วา     
อรหโต   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ     
มานานุสโย    จ    ทิฏานุสโย    จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ตสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  ปหีนา ปฏฆิานุสโย     
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส     
ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ      
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ทิฏานุสโย  จ  ปหีนา  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ น วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯเปฯ     
         [๑๕๒๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ    
ภวราคานุสโย  ปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ ภวราคานุสโย     
ปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย    
จ    ทิฏานุสโย    จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนาติ:   มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ    
วา   ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา   ตสฺส   ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   ปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
ปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย จ    
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนาติ:   อรหโต  รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย     
จ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย    
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ   
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปหีนา  ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ  วา ตสฺเสว      
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ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  ปฏฆิานุสโย    
จ    ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   
จ มานานุสโย จ น วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ    
         [๑๕๒๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
ปหีนา   ตสสฺ  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
ยตฺถ    อวิชชฺานุสโย    ปหีโน    ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
ภวราคานุสโย   จ   ปหีนาติ:   อรหโต  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส     
ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ    ภวราคานุสโย   จ   ปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย      
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ   
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปหีนา   ปฏฆิานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา     
อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปหีนา    กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ    
น วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ     
                        อนุโลม นิฏ ิต ฯ    
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         [๑๕๒๙]   ยสฺส   กามราคานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโน    
ตสฺส  กามราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  กามราคานุสโย     
อปฺปหีโน     ตสฺส     มานานุสโย     อปฺปหีโนติ:    อามนฺตา    ฯ     
ยสฺส  วา  ปน  มานานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส กามราคานุสโย อปฺปหีโนติ:    
อนาคามิสฺส   มานานุสโย   อปฺปหีโน   โน   จ  ตสฺส  กามราคานุสโย    
อปฺปหีโน     ติณฺณ     ปุคฺคลาน     มานานุสโย     จ     อปฺปหีโน     
กามราคานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส  กามราคานุสโย  อปฺปหีโน    
ตสฺส    ทิฏานุสโย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ทวิฺนฺน          
ปุคฺคลาน   กามราคานุสโย   อปฺปหีโน   โน   จ  เตส  วิจิกิจฺฉานุสโย    
อปฺปหีโน   ปุถุชชฺนสฺส   กามราคานุสโย   จ   อปฺปหีโน  วิจิกจฺิฉานุสโย    
จ    อปฺปหีโน    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   
ตสฺส  กามราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  กามราคานุสโย     
อปฺปหีโน      ตสฺส      ภวราคานุสโย      ฯเปฯ     อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโนL     
ตสฺส    กามราคานุสโย    อปฺปหีโนติ:    อนาคามิสฺส    อวิชชฺานุสโย   
อปฺปหีโน    โน    จ    ตสฺส    กามราคานุสโย    อปฺปหีโน   ติณฺณ    
ปุคฺคลาน อวิชฺชานุสโย จ อปฺปหีโน กามราคานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ    
         [๑๕๓๐]    ยสฺส   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   มานานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  มานานุสโย  อปฺปหีโน      
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ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   มานานุสโย  อปฺปหีโน     
โน   จ   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหโีน  ติณฺณ  ปคฺุคลาน  มานานุสโย    
จ   อปฺปหีโน   ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   ปฏิฆานุสโย    
อปฺปหีโน    ตสฺส   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:    
ทฺวินฺน     ปุคฺคลาน    ปฏฆิานุสโย    อปฺปหีโน    โน    จ    เตส    
วิจิกิจฺฉานุสโย    อปฺปหีโน    ปถุุชชฺนสฺส   ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีโน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน    ตสฺส    ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   
ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน   
ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อนาคามิสฺส  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน   
โน   จ   ตสฺส   ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโน  ติณฺณ  ปคฺุคลาน  อวิชฺชานุสโย    
จ อปฺปหีโน ปฏิฆานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ      
         [๑๕๓๑]  ยสฺส  มานานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ทฏิานุสโย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   มานานุสโย  อปฺปหีโน         
โน   จ   เตส   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ปุถชฺุชนสฺส   มานานุสโย   
จ   อปฺปหีโน   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  มานานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ   
ยสฺส  มานานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ภวราคานุสโย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโนติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    อวิชฺชานุสโย      
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อปฺปหีโน ตสฺส มานานุสโย อปฺปหีโนติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๕๓๒]   ยสฺส   ทิฏานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส  วิจิกิจฺฉานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน    
ตสฺส ทิฏานุสโย อปฺปหีโนติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
         [๑๕๓๓]   ยสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ภวราคานุสโย   
ฯเปฯ   อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน     
อวิชฺชานุสโย    อปฺปหีโน   ตสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ติณฺณ         
ปุคฺคลาน   อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   โน   จ   เตส   วิจิกิจฺฉานุสโย    
อปฺปหีโน   ปุถุชชฺนสฺส   อวิชฺชานุสโย   จ  อปฺปหโีน  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ          
อปฺปหีโน ฯ      
         [๑๕๓๔]   ยสฺส   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  อวิชฺชานุสโย     
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน   
ตสฺส ภวราคานุสโย อปฺปหีโนติ: อามนฺตา ฯ    
         [๑๕๓๕]   ยสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนา     
ตสฺส  มานานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา ปน มานานุสโย     
อปฺปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  อปฺปหนีาติ:    
อนาคามิสฺส   มานานุสโย   อปฺปหีโน   โน   จ  ตสฺส  กามราคานุสโย    
จ      ปฏิฆานุสโย      จ      อปฺปหีนา      ติณฺณ      ปุคฺคลาน   
มานานุสโย    จ   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
อปฺปหีนา   ฯ   ยสฺส   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนา      
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ตสฺส    ทิฏานุสโย    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ทวิฺนฺน    
ปุคฺคลาน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนา  โน  จ     
เตส    วิจิกิจฺฉานุสโย    อปฺปหีโน   ปถุุชชฺนสฺส   กามราคานุสโย   จ   
ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนา  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีโน  ฯ ยสฺส วา ปน    
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อปฺปหีนาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อปฺปหีนา   ตสฺส   ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานสุโย   อปฺปหโีนติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน อวิชฺชานุสโย อปฺปหีโน ตสฺส กามราคานุสโย    
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    อปฺปหีนาติ:    อนาคามิสฺส    อวิชฺชานุสโย   
อปฺปหีโน  โน  จ  ตสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนา     
ติณฺณ   ปุคฺคลาน   อวิชฺชานุสโย   จ   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย จ อปฺปหีนา ฯ        
         [๑๕๓๖]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
อปฺปหีนา    ตสฺส   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:    
ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
อปฺปหีนา    โน    จ   เตส   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหโีน   ปุถชฺุชนสฺส    
กามราคานุสโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา     
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
อปฺปหีนาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ      
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มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา  ตสฺส  ภวราคานุสโย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสโย     
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน   
ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  อปฺปหีนาติ:     
อนาคามิสฺส  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อปปฺหีนา  โน  จ  ตสฺส    
กามราคานุสโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ติณฺณ   ปุคฺคลาน     
อวิชฺชานุสโย   จ   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
มานานุสโย จ อปฺปหีนา ฯ   
         [๑๕๓๗]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย    จ    อปฺปหนีา    ตสฺส    วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหโีนติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา ปน วิจิกิจฺฉานุสโย อปฺปหีโน ตสฺส กามราคานุสโย     
จ     ปฏิฆานุสโย     จ     มานานุสโย    จ    ทิฏานุสโย    จ     
อปฺปหีนาติ: อามนฺตา ฯเปฯ       
         [๑๕๓๘]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย๕     
จ     ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    อปฺปหีนา    ตสฺส     
ภวราคานุสโย    ฯเปฯ    อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ     
ยสฺส   วา   ปน   อวิชฺชานสุโย   อปฺปหโีน  ตสฺส  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
อปฺปหีนาติ:   อนาคามิสฺส   อวิชฺชานสุโย  จ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา     
โน   จ   ตสฺส   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  ทิฏานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน   อวิชฺชานุสโย   จ    
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กามราคานุสโย    จ   ปฏฆิานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา     
โน  จ  เตส  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ปุถชฺุชนสฺส   
อวิชฺชานุสโย   จ   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ     
มานานุสโย จ ทิฏานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ อปฺปหีนา ฯ      
         [๑๕๓๙]  ยสฺส  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย      
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อปฺปหีนา     
ตสฺส   อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ   
อปฺปหีนาติ:  อนาคามิสฺส  อวิชชฺานุสโย  จ  มานานุสโย จ ภวราคานุสโย   
จ    อปฺปหีนา   โน   จ   ตสฺส   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย     
จ    ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    อปฺปหีนา    ทฺวินนฺ    
ปุคฺคลาน   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ    
มานานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อปปฺหีนา  โน  จ  เตส ทิฏานุสโย     
จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   อปฺปหีนา   ปุถุชชฺนสฺส   อวิชฺชานุสโย   จ    
อปฺปหีโน    กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ     
ทิฏานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ ภวราคานุสโย จ อปฺปหีนา ฯ    
         [๑๕๔๐]   ยตฺถ   กามราคานุสโย   อปฺปหีโน  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ ยตฺถ วา ปน     
ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ     
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ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโน    
ตตฺถ    มานานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน    
มานานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา    เอตฺถ    มานานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   น    
วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา  อปฺปหีโนติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เอตฺถ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีโน  กามราคานุสโย  จ  อปฺปหีโน  ฯ    
ยตฺถ    กามราคานุสโย    อปฺปหีโน    ตตฺถ    ทิฏานุสโย    ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน    ตตฺถ   กามราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ทุกฺขาย   เวทนาย    
รูปธาตุยา     อรูปธาตุยา     เอตฺถ     วิจิกิจฺฉานุสโย     อปฺปหีโน    
กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา กามธาตุยา    
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีโน  กามราคานุสโย   
จ    อปฺปหีโน    ฯ    ยตฺถ    กามราคานุสโย    อปฺปหีโน    ตตฺถ    
ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ     
วา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ กามราคานุสโย     
อปฺปหีโนติ:    น    วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ฯ   
ยตฺถ   กามราคานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:     
อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน อวิชฺชานุสโย อปฺปหีโน ตตฺถ กามราคานุสโย    
อปฺปหีโนติ:      ทุกฺขาย     เวทนาย     รปูธาตุยา     อรูปธาตุยา    
เอตฺถ   อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน  กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 711 

วา  อปฺปหีโนติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
จ อปฺปหีโน กามราคานุสโย จ อปฺปหโีน ฯ    
         [๑๕๔๑]    ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ   มานานุสโย    
อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ ยตฺถ วา ปน     
มานานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ     
ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ฯ   ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหโีน   
ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ   
ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย อปฺปหโีนติ:    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา อรูปธาตุยา เอตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน    ปฏิฆานุสโย    น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ     
วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปปฺหีโน ปฏิฆานุสโย    
จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  ภวราคานุสโย    
อปฺปหีโนติ:    น    วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ฯ   
ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย อปฺปหีโนติ:   
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย   
อปฺปหีโน     ตตฺถ     อวิชชฺานุสโย    อปฺปหีโนติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อปฺปหีโนติ:    
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   เอตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา     
อปฺปหีโนติ   วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  อปฺปหีโน      
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ปฏิฆานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ        
         [๑๕๔๒]  ยตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ     
วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน    ตตฺถ    มานานุสโย    อปฺปหีโนติ:    ทุกฺขาย   เวทนาย    
เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   มานานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ   
วา    อปฺปหีโนติ    วา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   มานานุสโย  จ     
อปฺปหีโน  ฯ  ยตฺถ  มานานุสโย อปฺปหีโน ตตฺถ ภวราคานุสโย อปฺปหีโนติ:     
กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ    เอตฺถ    มานานุสโย    อปฺปหีโน    
ภวราคานุสโย    น    วตฺตพฺโพ    ปหีโนติ    วา   อปฺปหีโนติ   วา     
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  มานานุสโย  จ  อปปฺหีโน ภวราคานุสโย    
จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ    
มานานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโน    
ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ ยตฺถ วา ปน อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโน    ตตฺถ    มานานุสโย    อปฺปหีโนติ:    ทุกฺขาย   เวทนาย    
เอตฺถ   อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโน   มานานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ     
วา    อปฺปหีโนติ    วา   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชชฺานสุโย   จ   อปฺปหีโน   มานานุสโย   จ    
อปฺปหีโน ฯ      
          [๑๕๔๓]   ยตฺถ   ทฏิานุสโย   อปฺปหีโน  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย     
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อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน    
ตตฺถ ทิฏานุสโย อปฺปหีโนติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
          [๑๕๔๔]   ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  ภวราคานุสโย   
อปฺปหีโนติ:    กามธาตุยา    ตีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน   ภวราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย จ อปฺปหีโน ภวราคานุสโย   
จ    อปฺปหีโน    ฯ   ยตฺถ    วา   ปน   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโน     
ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย          
อปฺปหีโน     ตตฺถ     อวิชชฺานุสโย    อปฺปหีโนติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ วิจิกจฺิฉานุสโย อปฺปหีโนติ:   
อามนฺตา ฯ    
          [๑๕๔๕]   ยตฺถ   ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย     
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน   
ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   ภวราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา   
อปฺปหีโนติ   วา   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ     
อปฺปหีโน ภวราคานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ    
          [๑๕๔๖]   ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปปฺหีนา     
ตตฺถ   มานานุสโย  อปฺปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มานานุสโย    
อปฺปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  อปฺปหนีาติ:     
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รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เอตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโน  กามราคานุสโย    
จ   ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา  อปฺปหีนาติ  วา    
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  มานานุสโย  จ  กามราคานุสโย จ     
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ     
ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ตตฺถ  ทิฏานุสโย   
ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยตฺถ   วา   ปน     
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อปฺปหีนาติ:   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ  วา    
อปฺปหีนาติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ    
กามราคานุสโย   จ  อปฺปหีนา  ปฏิฆานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย จ ปฏิฆานุสโย   
จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ   
วา    ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   อปฺปหีนา     
ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ วา ปน ภวราคานุสโย    
อปฺปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  อปฺปหนีาติ:    
น   วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ฯ  ยตฺถ  กามราคานุสโย    
จ    ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:     
นตฺถิ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ    
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนาติ:  รปูธาตุยา อรูปธาตุยา    
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เอตฺถ    อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย    
จ    น    วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  อปปฺหีนา     
ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย     
เวทนาย  เอตฺถ  อวิชฺชานสุโย จ ปฏิฆานุสโย จ อปฺปหีนา กามราคานุสโย    
น วตฺตพฺโพ ปหีโนติ วา อปฺปหีโนติ วา ฯ     
          [๑๕๔๗]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
อปฺปหีนา    ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:    
นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน ตตฺถ กามราคานุสโย    
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    มานานุสโย   จ   อปฺปหีนาติ:   รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อปฺปหีนา     
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ   
วา    กามธาตุยา     ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ     
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ปฏฆิานุสโย  น วตฺตพฺโพ     
ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย     
จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ฯ ยตฺถ กามราคานุสโย    
จ     ปฏิฆานุสโย     จ     มานานุสโย    จ    อปฺปหีนา    ตตฺถ     
ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย     
อปฺปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
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อปฺปหีนาติ:    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   เอตฺถ   ภวราคานุสโย   จ    
มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ น วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ฯ   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา ตตฺถ อวิชฺชานุสโย อปฺปหีโนติ:    
นตฺถิ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ    
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อปฺปหีนาติ:    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย  จ    
อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ    
วา  อปฺปหีนาติ  วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย    
จ    กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย     
น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ     
มานานุสโย จ น วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ      
         [๑๕๔๘]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ  อปฺปหีนา  ตตฺถ  วิจิกจฺิฉานุสโย  อปฺปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ    
ยตฺถ   วา   ปน   วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  อปฺปหีนาติ: รูปธาตุยา     
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย    
จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ   น  วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ      
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วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ   
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา     
ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย จ ทฏิานุสโย   
จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   น  วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯเปฯ     
          [๑๕๔๙]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา  ตตฺถ  ภวราคานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   นตฺถ ิ ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตตฺถ   
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนาติ:   มานานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ   
น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ฯ  ยตฺถ กามราคานุสโย จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
อปฺปหีนา   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน    
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ    
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนาติ:    
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ อวิชฺชานสุโย จ มานานุสโย จ ทฏิานุสโย    
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย   
จ    น    วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   กามธาตุยา     
ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  กามราคานุสโย จ มานานุสโย    
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จ    ทิฏานุสโย    จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย    
น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ทุกฺขาย  เวทนาย  เอตฺถ   
อวิชฺชานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ  มานานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ     
วา อปฺปหีนาติ วา ฯ   
          [๑๕๕๐]  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ มานานุสโย จ      
ทิฏานุสโย   จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ตตฺถ    
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อวิชชฺานุสโย    
อปฺปหีโน   ตตฺถ   กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย  จ  อปฺปหีนาติ:    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เอตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   อปฺปหีนา     
กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ  วา    
อปฺปหีนาติ   วา  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  อวิชชฺานุสโย  จ    
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   จ   ภวราคานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ    
วา   อปฺปหีนาติ   วา   ทุกขฺาย   เวทนาย   เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ    
ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ อปฺปหีนา กามราคานุสโย   
จ    มานานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ     
วา อปฺปหีนาติ วา ฯ    
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          [๑๕๕๑]   ยสฺส   ยตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย    
อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสสฺ ยตฺถ    
กามราคานุสโย    อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโนติ:    
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย    อปฺปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ     
ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ   
เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโน  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ     
กามราคานุสโย   อปฺปหีโน   ติณฺณ   ปคฺุคลาน   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
เตส   ตตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ     
ปหีโนติ    วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ     เวทนาสุ    เตส    ตตฺถ    มานานุสโย    จ    อปฺปหีโน    
กามราคานุสโย    จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย     
อปฺปหีโน   ตสฺส  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโนติ:   
ทฺวินฺน    ปุคฺคลาน    กามธาตุยา    ทฺวีสุ    เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ    
กามราคานุสโย  อปฺปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย อปฺปหีโน    
ปุถุชชฺนสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย จ    
อปฺปหีโน   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  
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วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:   
ปุถุชชฺนสฺส   ทุกฺขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส    ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   จ   
อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ    
ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ     
วา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ    
กามราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปปฺหีโนติ     
วา  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส ตตฺถ อวิชชฺานุสโย   
อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโน    ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อปฺปหโีนติ:   อนาคามิสฺส   
ทุกฺขาย   เวทนาย   รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย     
อปฺปหีโน   กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา   
ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส ตตฺถ อวิชชฺานุสโย    
อปฺปหีโน    โน    จ    ตสฺส    ตตฺถ    กามราคานุสโย   อปฺปหีโน    
ติณฺณ  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ    
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา   
อปฺปหีโนติ  วา  เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส   
ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ อปฺปหีโน กามราคานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ      
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         [๑๕๕๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหโีน   ตสฺส   ตตฺถ     
มานานุสโย  อปฺปหีโนติ:  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ     
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสฺส     
ยตฺถ    ปฏิฆานุสโย    อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   ทฏิานุสโย   ฯเปฯ   
วิจิกิจฺฉานุสโย    อปฺปหีโนติ:   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย   เวทนาย   
เตส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโน  โน  จ  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโน   ปุถุชชฺนสฺส   ทุกฺขาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย    
จ   อปฺปหีโน   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อปฺปหีโนติ:   
ปุถุชชฺนสฺส   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส    
ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน  ปฏฆิานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีโน  ฯ  ยสฺส    
ยตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:     
น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
ภวราคานุสโย    อปฺปหีโน    ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหโีนติ:   
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ยสฺส  ยตฺถ  ปฏิฆานุสโย     
อปฺปหีโน    ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ     
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย      
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อปฺปหีโนติ:   อนาคามิสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโน   ปฏิฆานุสโย  น     
วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ  วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย   
เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ    
ปฏิฆานุสโย     อปฺปหีโน    ติณฺณ    ปคฺุคลาน    กามธาตุยา    ทวีฺสุ    
เวทนาสุ   รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน    
ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ   วา  อปฺปหีโนติ  วา  เตสเยว   
ปุคฺคลาน   ทกฺุขาย   เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  อปปฺหีโน    
ปฏิฆานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ        
          [๑๕๕๓]   ยสฺส   ยตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหโีน   ตสฺส  ตตฺถ    
ทิฏานุสโย    ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน         
กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส  ตตฺถ     
มานานุสโย   อปฺปหีโน   โน  จ  เตส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน    
ปุถุชชฺนสฺส    กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีโน  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีโน  ฯ    
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกจฺิฉานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ มานานุสโย    
อปฺปหีโนติ:     ปถุุชชฺนสสฺ     ทุกฺขาย     เวทนาย    ตสฺส    ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   มานานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ  วา    
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  อปฺปหีโน    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 723 

มานานุสโย   จ   อปฺปหีโน   ฯ   ยสฺส   ยตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโน     
ตสฺส   ตตฺถ  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  จตุนฺน  ปคฺุคลาน  กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย  อปฺปหีโน  ภวราคานุสโย   
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว  ปุคฺคลาน     
รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีโน    
ภวราคานุสโย   จ  อปฺปหโีน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย     
อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย  อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส   
ยตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโนติ:    
อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส    
ตตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโนติ:   จตุนฺน  ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย   
เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  มานานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ    
วา   อปฺปหีโนติ  วา  เตสเยว  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   อปฺปหีโน     
มานานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ   
          [๑๕๕๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ทิฏานุสโย   อปฺปหโีน   ตสฺส  ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย    อปฺปหีโน    ตสฺส   ตตฺถ   ทฏิานุสโย   อปฺปหีโนติ:   
อามนฺตา ฯเปฯ    
          [๑๕๕๕] ยสฺส ยตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย อปฺปหีโน ตสฺส ตตฺถ      
ภวราคานุสโย  อปฺปหีโนติ:  ปุถชฺุชนสฺส  กามธาตุยา ตีสุ เวทนาสุ     
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ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ภวราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ    
ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  รปูธาตุยา อรูปธาตุยา   
ตสฺส    ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ   อปฺปหีโน   ภวราคานุสโย   จ   
อปฺปหีโน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน ตสฺส ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโนติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา        
เตส    ตตฺถ    ภวราคานุสโย    อปฺปหีโน   โน   จ   เตส   ตตฺถ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ปุถชฺุชนสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส          
ตตฺถ   ภวราคานุสโย   จ   อปฺปหีโน  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีโน  ฯ     
ยสฺส   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโนติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย อปฺปหีโน     
ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโนติ:  ติณฺณ  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา         
ตีสุ   เวทนาสุ   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย    
อปฺปหีโน    โน    จ    เตส    ตตฺถ    วิจิกิจฺฉานุสโย    อปฺปหีโน     
ปุถุชชฺนสฺส   กามธาตุยา   ตีสุ  เวทนาสุ  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส   
ตตฺถ อวิชฺชานุสโย จ อปฺปหีโน วิจิกิจฺฉานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ      
          [๑๕๕๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ภวราคานุสโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ    
อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
อวิชฺชานุสโย    อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:     
จตุนฺน  ปุคฺคลาน  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย   
อปฺปหีโน   ภวราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ    



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 725 

วา    เตสเยว    ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส   ตตฺถ   
อวิชฺชานุสโย จ อปฺปหีโน ภวราคานุสโย จ อปฺปหีโน ฯ       
          [๑๕๕๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ      
อปฺปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  มานานุสโย  อปฺปหีโนติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ วา ปน     
ยตฺถ    มานานุสโย    อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนาติ:   อนาคามิสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา     
ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย   อปฺปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ   มานานุสโย     
อปฺปหีโน   โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโน  ปฏฆิานุสโย    
น    วตฺตพฺโพ    ปหีโนติ   วา   อปฺปหโีนติ   วา   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ มานานุสโย อปฺปหีโน กามราคานุสโย   
จ    ปฏิฆานุสโย    จ    น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ    
วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ     
มานานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ปฏฆิานุสโย  น วตฺตพฺโพ     
ปหีโนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา ฯ ยสฺส ยตฺถ กามราคานุสโย จ ปฏฆิานุสโย   
จ    อปฺปหีนา    ตสฺส   ตตฺถ   ทิฏานุสโย   ฯเปฯ   วิจิกิจฺฉานุสโย    
อปฺปหีโนติ:    นตฺถิ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย    
อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนาติ:   
ปุถุชชฺนสฺส    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย    
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อปฺปหีโน    กามราคานุสโย    จ    ปฏฆิานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสสฺ   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ    
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา     
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ    
วา   อปฺปหีโนติ  วา  ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย     
จ   อปฺปหีนา   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ  ฯ   
ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย อปฺปหีโน ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย     
จ    ปฏิฆานุสโย    จ   อปฺปหีนาติ:   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา    
อปฺปหีนาติ   วา   ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ     
อปฺปหีนา   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ  อวิชฺชานสุโย  อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย    
จ     ปฏิฆานุสโย     จ    อปฺปหีนาติ:    อนาคามิสฺส    รูปธาตุยา    
อรูปธาตุยา   ตสฺส   ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ตสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย   
อปฺปหีโน   โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  อปฺปหีโน  ปฏฆิานุสโย    
น   วตฺตพฺโพ   ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส     
ทุกฺขาย   เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  อปฺปหีโน  โน  จ  ตสฺส    
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ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   อปฺปหีโน   กามราคานุสโย  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ   
วา    อปฺปหีโนติ    วา   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   
เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย   
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ    วา   อปฺปหีนาติ   วา   เตสเยว     
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ   
กามราคานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ    
วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส   
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย   จ  อปฺปหีนา  กามราคานุสโย    
น วตฺตพฺโพ ปหีโนติ วา อปฺปหีโนติ วา ฯ     
         [๑๕๕๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  ทิฏานุสโย ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโนติ:    นตฺถิ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย    
อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ     อปฺปหีนาติ:    ปถุุชชฺนสฺส    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตสสฺ    
ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ   
ปฏิฆานุสโย   จ   น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ตสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ปฏฆิานุสโย  น วตฺตพฺโพ     
ปหีโนติ   วา   อปฺปหีโนติ   วา  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  ทุกฺขาย  เวทนาย     
ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ อปฺปหีนา กามราคานุสโย     
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จ    มานานุสโย    จ    น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ     
วา   ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ   อปฺปหีนา   ตสฺส   ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ภวราคานุสโย อปฺปหีโน ตสฺส ตตฺถ กามราคานุสโย     
จ    ปฏิฆานุสโย    จ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีนาติ:   มานานุสโย    
อปฺปหีโน    กามราคานุสโย    จ    ปฏฆิานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา    
ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   ฯ  ยสสฺ  ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย  จ  อปปฺหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย   
อปฺปหีโนติ:    นตฺถิ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อวิชฺชานุสโย   
อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย     
จ    อปฺปหีนาติ:    อนาคามิสฺส    รูปธาตุยา    อรูปธาตุยา    ตสสฺ   
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนา  วา  ตสฺเสว    
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ   
มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ  กามราคานุสโย     
อปฺปหีโน   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา     
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย     
อปฺปหีโน   โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย  อปฺปหีโน  กามราคานุสโย    
จ   มานานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา  อปฺปหีนาติ  วา     
ติณฺณ   ปุคฺคลาน  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  
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มานานุสโย  จ  อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ ปฏิฆานุสโย จ น วตฺตพฺพา     
ปหีนาติ    วา   อปฺปหีนาติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   
ทฺวีสุ    เวทนาสุ   เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย   
จ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ    
วา   อปฺปหีโนติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส   
ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ    
มานานุสโย จ น วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ วา ฯ      
          [๑๕๕๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย   จ  ทฏิานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ตสฺส  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย   
อปฺปหีโนติ:   นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อปฺปหีโน    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย    จ   อปฺปหีนาติ:   ปุถชุชฺนสฺส   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา    
ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย  จ     
อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา    
อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส   ตตฺถ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
ทิฏานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา     
อปฺปหีโนติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    ปฏฆิานุสโย   จ   ทฏิานุสโย   จ   อปฺปหีนา    
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ     
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วา ฯเปฯ      
          [๑๕๖๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย  จ      
มานานุสโย   จ   ทิฏานุสโย   จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีนา  ตสฺส    
ตตฺถ   ภวราคานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
ภวราคานุสโย   อปฺปหีโน  ตสฺส  ตตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏฆิานุสโย     
จ     มานานุสโย    จ    ทฏิานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    
อปฺปหีนาติ:   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา   เตส  ตตฺถ   
ภวราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ   อปฺปหีนา  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย  จ     
ปฏฆิานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ปุถชุชฺนสฺส   
รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  ภวราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  ฯ  ยสฺส   
ยตฺถ  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย     
จ    วิจิกิจฺฉานุสโย    จ    อปฺปหีนา    ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย    
อปฺปหีโนติ:   นตฺถ ิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน    
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ   ปฏฆิานุสโย   จ  มานานุสโย  จ     
ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  อปฺปหีนาติ:  อนาคามิสฺส  รูปธาตุยา   
อรูปธาตุยา    ตสฺส    ตตฺถ    อวิชชฺานุสโย    จ   มานานุสโย   จ     
อปฺปหีนา   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
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อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา    
อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ    
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อปฺปหีนา  โน  จ     
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา     
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย   เวทนาย   ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย     
อปฺปหีโน   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ   ปฏิฆานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย  จ    
น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ    วา  อปฺปหีนาติ  วา ทฺวินฺน ปุคฺคลาน รปูธาตุยา          
อรูปธาตุยา    เตส    ตตฺถ    อวิชชฺานุสโย    จ   มานานุสโย   จ     
อปฺปหีนา   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ    
อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา    
อปฺปหีนาติ   วา   เตสเยว   ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ    
เตส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
อปฺปหีนา   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ    
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา     
เตสเยว   ปุคฺคลาน   ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ   อปฺปหีนา   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ทฏิานุสโย  จ    
วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย  จ    
น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ  วา  ปถุุชชฺนสฺส  รูปธาตุยา    
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อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย     
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ  ปฏิฆานุสโย   
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ  เวทนาสุ  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ   
กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ   
อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   น   วตฺตพฺโพ   ปหโีนติ  วา  อปฺปหีโนติ  วา     
ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกขฺาย   เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ     
ปฏิฆานุสโย  จ  ทฏิานุสโย จ วิจิกิจฺฉานุสโย จ อปฺปหีนา กามราคานุสโย   
จ    มานานุสโย    จ    น   วตฺตพฺพา   ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ     
วา ฯ      
          [๑๕๖๑]  ยสฺส ยตฺถ กามราคานุสโย จ ปฏฆิานุสโย จ มานานุสโย     
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  อปฺปหีนา     
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโนติ:   นตฺถิ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน     
ยตฺถ    อวิชชฺานุสโย   อปฺปหีโน   ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ    
ปฏิฆานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
ภวราคานุสโย   จ   อปฺปหีนาติ:   อนาคามิสฺส  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา   
ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ภวราคานุสโย  จ    
อปฺปหีนา   โน   จ   ตสฺส   ตตฺถ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ    
อปฺปหีนา  กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา    
อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   กามธาตุยา   ทฺวีสุ   เวทนาสุ     
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ตสฺส   ตตฺถ   อวิชฺชานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อปฺปหีนา  โน  จ     
ตสฺส   ตตฺถ   กามราคานุสโย   จ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ     
อปฺปหีนา  ปฏิฆานุสโย  จ  ภวราคานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ วา    
อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว   ปุคฺคลสฺส   ทุกฺขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ     
อวิชฺชานุสโย  อปฺปหีโน  โน  จ  ตสฺส  ตตฺถ  ปฏิฆานุสโย จ ทฏิานุสโย    
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ  มานานุสโย    
จ   ภวราคานุสโย   จ   น   วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา     
ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ          
มานานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   อปฺปหีนา  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย  จ     
ปฏิฆานุสโย   จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา  เตสเยว   
ปุคฺคลาน   กามธาตุยา   ทวีฺสุ  เวทนาสุ  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ   
กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  อปฺปหีนา  โน  จ  เตส  ตตฺถ     
ทิฏานุสโย    จ    วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   จ    
ภวราคานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา  อปฺปหีนาติ  วา เตสเยว    
ปุคฺคลาน  ทุกฺขาย  เวทนาย  เตส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  ปฏฆิานุสโย    
จ   อปฺปหีนา   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย    
จ   อปฺปหีนา   กามราคานุสโย   จ   มานานุสโย   จ  ภวราคานุสโย      
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ   วา   อปฺปหีนาติ   วา   ปถุุชชฺนสฺส     
รูปธาตุยา   อรูปธาตุยา  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานุสโย  จ  มานานุสโย  จ    
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ทิฏานุสโย   จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ   อปฺปหีนา     
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  น  วตฺตพฺพา ปหีนาติ วา อปฺปหีนาติ   
วา    ตสฺเสว    ปุคฺคลสฺส    กามธาตุยา    ทฺวีสุ   เวทนาสุ   ตสฺส   
ตตฺถ  อวิชชฺานุสโย  จ  กามราคานุสโย  จ  มานานุสโย  จ ทิฏานุสโย    
จ   วิจิกิจฺฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา   ปฏิฆานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   
จ    น    วตฺตพฺพา    ปหีนาติ    วา    อปฺปหีนาติ   วา   ตสฺเสว     
ปุคฺคลสฺส  ทกฺุขาย  เวทนาย  ตสฺส  ตตฺถ  อวิชฺชานสุโย  จ  ปฏฆิานุสโย    
จ   ทฏิานุสโย   จ   วิจิกจฺิฉานุสโย   จ   อปฺปหีนา  กามราคานุสโย     
จ   มานานุสโย   จ   ภวราคานุสโย   จ  น  วตฺตพฺพา  ปหีนาติ  วา     
อปฺปหีนาติ วา ฯ   
                        ปหีนวาร นิฏ ิต ฯ     
                          ___________      
                         อุปฺปชฺชนวาโร     
          [๑๕๖๒]   ยสฺส   กามราคานุสโย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย    
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ปฏิฆานุสโย  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส  กามราคานุสโย  อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส กามราคานุสโย   
อุปฺปชฺชติ     ตสฺส     มานานุสโย     อุปฺปชฺชตีติ:    อามนฺตา    ฯ    
ยสฺส    วา    ปน   มานานุสโย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   กามราคานุสโย     
อุปฺปชฺชตีติ:    อนาคามิสฺส   มานานุสโย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตสฺส   
กามราคานุสโย   อุปฺปชชฺติ   ติณฺณ  ปคฺุคลาน  มานานุสโย  จ  อุปฺปชฺชติ     
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กามราคานุสโย จ อุปฺปชชฺติ ฯ (วิตฺถาเรตพฺพ)    
          [๑๕๖๓]   ยสฺส   กามราคานุสโย  นุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย    
นุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ปฏิฆานุสโย  นุปฺปชฺชติ   
ตสฺส  กามราคานุสโย  นปฺุปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  กามราคานุสโย   
นุปฺปชฺชติ      ตสฺส      มานานุสโย     นุปฺปชฺชตีติ:     อนาคามิสฺส   
กามราคานุสโย   นุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตสฺส   มานานุสโย   นุปปฺชฺชติ     
อรหโต   กามราคานุสโย   จ  นุปฺปชฺชติ  มานานุสโย  จ  นุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  มานานุสโย  นุปฺปชชฺติ  ตสฺส กามราคานุสโย นุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา ฯ (วิตฺถาเรตพฺพ)      
                       อุปฺปชฺชนวาร นิฏ ิต ฯ   
                           ___________      
                           ธาตุวาโร     
          [๑๕๖๔]   กามธาตุยา   จุตสฺส   กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
กามธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส     
อรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา    อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส     
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กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา    
ภงฺคา   ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส  นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา    
อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ กามธาตุยา    
จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส     
นรูปธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ    
อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส   
นกามธาตต   นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   
อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ    
          [๑๕๖๕]  รูปธาตุยา  จุตสฺส  รูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ อนุสยา    
อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  รูปธาตุยา   
จุตสฺส   กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา    
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   รูปธาตุยา  จุตสฺส  อรูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  รปูธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส    
กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา    
ภงฺคา   ฯ   รปูธาตุยา   จุตสฺส  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  รูปธาตุยา   
จุตสฺส    นอรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ    
อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   รูปธาตุยา  จุตสฺส      



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 737 

นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนตฺสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   รูปธาตุยา  จุตสฺส     
นรูปธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ    
อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  รูปธาตุยา  จุตสฺส  น     
กามธาตต    นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   
อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ    
          [๑๕๖๖]   อรูปธาตุยา   จุตสฺส    อรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ     
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
อรูปธาตุยา   จุตสฺส   กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  อรปูธาตุยา  จุตสฺส    
รูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  อรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  อรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา    
ภงฺคา    ฯ    อรูปธาตุยา   จุตสฺส   นอรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
อรูปธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต    นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
อรูปธาตุยา    จุตสฺส    นรปูธาตต    นอรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
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อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
อรูปธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต    นรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา อนุเสนฺติ กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ      
          [๑๕๖๗]   นกามธาตุยา   จุตสฺส   กามธาตต  อุปปชชฺนตฺสฺส  กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นกามธาตุยา   จุตสฺส   รปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ  นกามธาตุยา    
จุตสฺส    อรปูธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ    
อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  จุตสฺส   
นกามธาตต    อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา    
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  จุตสฺส  นอรูปธาตต  อุปปชชฺนตฺสฺส  กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นกามธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนตฺสฺส   กติ     
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นกามธาตุยา    จุตสฺส    นรูปธาตต    นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นกามธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต    นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ     
อนุสยา อนุเสนฺติ กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ       
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          [๑๕๖๘]   นรูปธาตุยา   จุตสฺส   กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นรูปธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
กติ   อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นรปูธาตุยา  จุตสฺส    
อรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา   ภงฺคา   ฯ  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต  อุปปชชฺนตฺสฺส  กติ   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นรูปธาตุยา   จุตสฺส   นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นรูปธาตุยา   
จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นรูปธาตุยา   
จุตสฺส   นรูปธาตต   นอรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นรูปธาตุยา   
จุตสฺส     นกามธาตต     นรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ     
         [๑๕๖๙]   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   รปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
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กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ  นอรูปธาตุยา   
จุตสฺส   อรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา    
ภงฺคา    ฯ   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนตฺสฺส   กติ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    นรูปธาตต    นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ    
นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต    นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา อนุเสนฺติ กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ      
         [๑๕๗๐]    นกามธาตุยา    นอรปูธาตุยา    จุตสฺส    กามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นกามธาตุยา   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา   นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  อรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ     
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กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรปูธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นอรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นกามธาตุยา   นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต     
นอรูปธาตต    อุปปชฺชนตฺสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นกามธาตุยา   นอรูปธาตุยา    
จุตสฺส   นรูปธาตต   นอรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   ภงฺคา   ฯ  นกามธาตุยา    
นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    นกามธาตต    นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ    
อนุสยา อนุเสนฺติ กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ      
          [๑๕๗๑]    นรูปธาตุยา    นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    กามธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา    ภงฺคา   ฯ   นรูปธาตุยา   นอรปูธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นรูปธาตุยา   นอรปูธาตุยา   จุตสฺส   อรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตุ  
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อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นอรูปธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต   
นอรูปธาตต    อุปปชฺชนตฺสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นรปูธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส    
นรูปธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ    
อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา     
จุตสฺส   นกามธาตต   นรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ     
          [๑๕๗๒]    นกามธาตุยา    นรูปธาตุยา    จุตสฺส    กามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา    ภงฺคา   ฯ   นกามธาตุยา   นรปูธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ   
อนุสยา   ภงฺคา   ฯ   นกามธาตุยา   นรปูธาตุยา   จุตสฺส   อรูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ     



อภิ. ยมก (๑) - หนาท่ี 743 

กติ   อนุสยา   ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นอรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   นานุเสนฺติ    
กติ   อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต    
นอรูปธาตต    อุปปชฺชนตฺสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ   อนุสยา   
นานุเสนฺติ   กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส     
นรูปธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กติ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กติ    
อนุสยา  นานุเสนฺติ  กติ  อนุสยา  ภงฺคา  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา   
จุตสฺส     นกามธาตต     นรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส    กติ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ กติ อนุสยา นานุเสนฺติ กติ อนุสยา ภงฺคา ฯ     
          [๑๕๗๓]   กามธาตุยา   จุตสฺส  กามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา   
ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ   กามธาตุยา  จุตสฺส  รปูธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ    
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถ ิ ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส     
อรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   
ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา    
ภงฺคา   นตฺถ ิ ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ     
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ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถ ิ ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส     
นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   
ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา    
ภงฺคา    นตฺถ ิ  ฯ   กามธาตุยา   จุตสฺส   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส    
กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ  ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  กามธาตุยา     
จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ  ตโย  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต    
นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กสฺสจิ   
ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  กามธาตุยา  จุตสฺส    
นกามธาตต   นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ   
          [๑๕๗๔]   รูปธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ    
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย   อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  รปูธาตุยา  จุตสฺส    
กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   สตฺเตว   อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   รปูธาตุยา   จุตสฺส   อรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ  สตฺต   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ตโย   
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อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ รูปธาตุยา จุตสฺส นกามธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   รปูธาตุยา   จุตสฺส   นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ  สตฺต   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ตโย   
อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ รูปธาตุยา จุตสฺส นอรูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   รปูธาตุยา   จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนเุสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  รูปธาตุยา    
จุตสฺส   นรูปธาตต  นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  สตฺเตว  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ   ฯ   รูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  นรูปธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ     
          [๑๕๗๕]   อรูปธาตุยา   จุตสฺส  อรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ    
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถ ิ ฯ  อรปูธาตุยา  จุตสฺส    
กามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   สตฺเตว   อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ  ฯ  อรปูธาตุยา  จุตสฺส  รูปธาตุยา  อุปปตฺติ  นาม นตฺถิ ฯ เหฏา    
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อุปปชฺชมาโน   กามธาตตเยว   อุปปชฺชติ,   สตฺเตว  อนุสยา  อนุเสนฺติ,     
อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ.    
          อรูปธาตุยา  จุตสฺส  น กามธาตต อุปปชฺชนตฺสฺส กสฺสจิ สตฺต อนุสยา   
อนุเสนฺติ,  กสฺสจิ  ป ฺจ อนุสยา อนุเสนฺติ, กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ,          
อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ.  อรปูธาตุยา จุตสฺส น รูปธาตต อุปปชฺชนฺตสฺส กสฺสจิ          
สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ,  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ, กสสฺจิ ตโย    
อนุสยา  อนุเสนฺติ,  อนุสยา  ภงฺคา นตฺถิ. อรูปธาตุยา จุตสฺส น อรูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส สตฺเตว อนุสยา อนุเสนฺติ, อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ.     
          อรูปธาตุยา  จุตสฺส  น  กามธาตุยา  น อรูปธาตุยา อุปปตฺติ นาม   
นตฺถิ,  เหฏา  อุปปชฺชมาโน  กามธาตตเยว  อุปปชฺชติ,  สตฺเตว อนุสยา     
อนุเสนฺติ,  อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ. อรูปธาตุยา จุตสฺส น รูปธาตต น อรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส   สตฺเตว   อนุสยา   อนุเสนฺติ,   อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ.   
อรูปธาตุยา  จุตสฺส  น  กามธาตต  น  รูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส กสฺสจิ สตฺต    
อนุสยา   อนุเสนฺติ,   กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ,  กสฺสจิ  ตโย   
อนุสยา อนุเสนฺติ, อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ.     
          [๑๕๗๖]  น  กามธาตุยา  จุตสฺส  กามธาตต อุปปชฺชนฺตสฺส สตฺเตว    
อนุสยา   อนุเสนฺติ,   อนุสยา   ภงฺคา  นตฺถิ.  น  กามธาตุยา  จุตสฺส     
รูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ,  กสฺสจิ  ป ฺจ          
อนุสยา    อนุเสนฺติ,   กสฺสจิ   ตโย   อนุสยา   อนุเสนฺติ,   อนุสยา     
ภงฺคา   นตฺถ.ิ    น   กามธาตุยา   จุตสฺส   อรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส     
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กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ  ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ นกามธาตุยา     
จุตสฺส     นกามธาตต     อุปปชฺชนฺตสฺส     กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา     
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ  ตโย  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ ฯ  นกามธาตุยา  จุตสฺส  นรปูธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   นกามธาตุยา   จุตสฺส   นอรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย   อนุสยา   อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ  ฯ  นกามธาตุยา    
จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ  ตโย  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ ฯ  นกามธาตุยา  จุตสฺส  นรปูธาตต    
นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   สตฺเตว  อนุสยา  อนเุสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา   
นตฺถิ   ฯ   นกามธาตุยา   จุตสฺส   นกามธาตต  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส    
กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ       
          [๑๕๗๗]   นรูปธาตุยา   จุตสฺส  กามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ     
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา   
ภงฺคา    นตฺถ ิ   ฯ    นรูปธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   
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กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ  ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  นรูปธาตุยา    
จุตสฺส   อรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   
กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กสฺสจิ     สตฺต    อนุสยา    อนุเสนฺติ    กสฺสจิ    ป ฺจ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นรูปธาตุยา     จุตสฺส    นรูปธาตต    อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ตโย   
อนุสยา   อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ   ฯ  นรปูธาตุยา  จุตสฺส    
นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ  กสฺสจิ   
ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา    
ภงฺคา    นตฺถ ิ   ฯ    นรูปธาตุยา   จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   นรูปธาตุยา   จุตสฺส   นรูปธาตต   นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส    
กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ   ฯ  นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  นรปูธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ     
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          [๑๕๗๘]   นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  กามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ     
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา   
ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  รูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ    กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถ ิ ฯ  นอรูปธาตุยา จุตสฺส    
อรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   
ป ฺจ    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ  ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา    
ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   นกามธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส    
กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ  ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ นอรูปธาตุยา    
จุตสฺส   นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   
กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา    ภงฺคา    นตฺถ ิ   ฯ    นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   นอรูปธาตต   
อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชชฺนฺตสฺส   กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย   อนุสยา   อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ  ฯ  นอรูปธาตุยา   
จุตสฺส   นรูปธาตต   นอรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา    
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ     
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นอรูปธาตุยา    จุตสฺส   นกามธาตต   นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ    
          [๑๕๗๙]    นกามธาตุยา    นอรปูธาตุยา    จุตสฺส   กามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   สตฺเตว   อนุสยา   อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นกามธาตุยา   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   รูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ    
ตโย   อนุสยา   อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ  ฯ  นกามธาตุยา    
นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   อรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา    
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ  ตโย  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ   นกามธาตุยา   นอรูปธาตุยา   
จุตสฺส   นกามธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  นกามธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรปูธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ     ฯ     นกามธาตุยา    นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    นอรูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นกามธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส     
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กสฺสจิ     สตฺต    อนุสยา    อนุเสนฺติ    กสฺสจิ    ป ฺจ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นกามธาตุยา     นอรูปธาตุยา     จุตสฺส     นรูปธาตต     นอรูปธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส   สตฺเตว   อนุสยา   อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นกามธาตุยา     นอรูปธาตุยา     จุตสฺส     นกามธาตต     นรูปธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ     
          [๑๕๘๐]    นรูปธาตุยา    นอรูปธาตุยา    จุตสฺส    กามธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ  ป ฺจ  อนุสยา   
อนุเสนฺติ    อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ   นรูปธาตุยา   นอรูปธาตุยา     
จุตสฺส    รูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   
กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา   ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  อรปูธาตต    
อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  จุตสฺส  นกามธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กสฺสจิ     สตฺต    อนุสยา    อนุเสนฺติ    กสฺสจิ    ป ฺจ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นรูปธาตุยา   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ    
สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา  อนุเสนฺติ  กสฺสจิ   
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ตโย   อนุสยา   อนุเสนฺติ   อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถิ   ฯ  นรูปธาตุยา   
นอรูปธาตุยา   จุตสฺส   นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา    
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ  ตโย  อนุสยา   
อนุเสนฺติ    อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ   นรูปธาตุยา   นอรูปธาตุยา     
จุตสฺส   นกามธาตต   นอรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา   
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสสฺจิ  ตโย  อนุสยา   
อนุเสนฺติ    อนุสยา   ภงฺคา   นตฺถ ิ  ฯ   นรูปธาตุยา   นอรูปธาตุยา     
จุตสฺส   นรูปธาตต   นอรปูธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต  อนุสยา    
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ    
นรูปธาตุยา   นอรูปธาตุยา   จุตสฺส  นกามธาตต  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กสฺสจิ     สตฺต    อนุสยา    อนุเสนฺติ    กสฺสจิ    ป ฺจ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺติ อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ     
         [๑๕๘๑]     นกามธาตุยา    นรูปธาตุยา    จุตสฺส    กามธาตต     
อุปปชฺชนฺตสฺส  สตฺเตว  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  น   
กามธาตุยา   นรูปธาตุยา   จุตสฺส  รูปธาตุยา  อุปปตฺติ  นาม  นตฺถิ  ฯ    
เหฏา    อุปปชฺชมาโน   กามธาตตเยว   อุปปชฺชติ   สตฺเตว   อนุสยา    
อนุเสนฺติ   อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถ ิ ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส    
อรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ   สตฺต   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   
ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา    
ภงฺคา    นตฺถ ิ  ฯ   นกามธาตุยา   นรูปธาตุยา   จุตสฺส   นกามธาตต    
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อุปปชฺชนฺตสฺส    กสฺสจิ    สตฺต    อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ป ฺจ    
อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนสุยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา    
นตฺถิ   ฯ   นกามธาตุยา   นรูปธาตุยา  จุตสฺส  นรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส   
กสฺสจิ     สตฺต    อนุสยา    อนุเสนฺติ    กสฺสจิ    ป ฺจ    อนุสยา     
อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ   
นกามธาตุยา   นรูปธาตุยา   จุตสฺส   นอรูปธาตต  อุปปชฺชนฺตสฺส  สตฺเตว    
อนุสยา  อนุเสนฺติ  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ  ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา     
จุตสฺส    นกามธาตุยา    นอรูปธาตุยา    อุปปตฺติ   นาม   นตฺถ ิ  ฯ   
เหฏา    อุปปชฺชมาโน   กามธาตตเยว   อุปปชฺชติ   สตฺเตว   อนุสยา    
อนุเสนฺติ   อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถ ิ ฯ  นกามธาตุยา  นรูปธาตุยา  จุตสฺส    
นรูปธาตต    นอรูปธาตต    อุปปชฺชนตฺสฺส   สตฺเตว   อนุสยา   อนุเสนฺติ   
อนุสยา    ภงฺคา    นตฺถ ิ   ฯ   นกามธาตุยา   นรูปธาตุยา   จุตสฺส    
นกามธาตต   นรูปธาตต   อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺติ    
กสฺสจิ   ป ฺจ   อนุสยา   อนุเสนฺติ   กสฺสจิ   ตโย  อนุสยา  อนุเสนฺติ   
อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ ฯ   
                                 ธาตุวาร นิฏ ิต ฯ     
                                 อนุสยยมก สตฺตม     
                                        นิฏ ิต    
                                 ยมกปฺปกรณ ปุรมิ    
                                    ___________ 


