
อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 1 

                                อภิธมฺมปฏเก ยมก   
                                  ทุติโย ภาโค   
                                  _________________   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                 จิตฺตยมก อฏม   
                                ปุคฺคลวารุทฺเทโส   
     [๑]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  น  นริุชฌฺติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฌฺิสสฺติ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ยสฺส   วา   ปน  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   น   นิรุชฌฺติ   ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ   
นิรุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺต   น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน   
จิตฺต น นิรุชฌฺิสฺสติ อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จิตฺต น อุปฺปชฺชติ นริุชฌฺติ ฯ   
     [๒]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ยสฺส  วา ปน   
จิตฺต   อุปฺปนฺน   ตสฺส   จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสฺส   
จิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๓]  ยสฺส  จิตฺต  นิรชุฌฺติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ยสฺส  วา  ปน   
จิตฺต   อุปฺปนฺน   ตสฺส   จิตฺต   นิรชฺุฌติ   ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นริุชฌฺติ   
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสฺส   
จิตฺต น นิรุชฌฺติ ฯ   
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     [๔]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ ยสฺส วา ปน   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปชชฺตฺิถ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ยสฺส    วา   ปน   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ยสฺส   วา   ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน   
จิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส   จิตฺต   น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จิตฺต น อุปฺปชชฺตฺิถ ฯ   
     [๕]  ยสฺส  จิตฺต  นิรชุฌฺติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฌฺิตฺถ  ยสฺส  วา ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ   ตสฺส   จิตฺต   นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นริุชฌฺติ  
ตสฺส   จิตฺต   น  นิรุชฌฺิตฺถ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสสฺ  จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฺฌสิฺสติ  
ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส  จิตฺต  นริุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต   
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส  
จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสติ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   นิรชฺุฌสิฺสติ  ตสฺส  จิตฺต   
นิรุชฺฌิตฺถ   ฯ   ยสฺส   จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
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ยสฺส วา ปน จิตฺต น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส จิตฺต น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๖]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฌฺิตฺถ  ยสฺส วา ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ   ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  
ตสฺส   จิตฺต   น  นิรุชฌฺิตฺถ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส   
จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  
ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปปฺชฺชติ  ฯ  ยสฺส   
จิตฺต   น  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ตสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  จิตฺต  อุปปฺชฺชิตฺถ   
ตสฺส   จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  
ยสฺส วา ปน จิตฺต น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  น นิรุชฌฺติ ยสฺส วา ปน   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ   
ตสฺส   จิตฺต   นิรุชฌฺติ   ยสฺส   วา   ปน  จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๘]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ตสฺส  จิตฺต  อุปปฺนฺน ยสฺส วา ปน   
จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชชฺมาน  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น อุปฺปชฺชมาน   
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสฺส   
จิตฺต น อุปฺปชฺชมาน ฯ   
     [๙]  ยสฺส  จิตฺต  นิรุชฌฺมาน  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ยสฺส วา ปน    
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จิตฺต   อุปฺปนฺน  ตสฺส  จิตฺต  นิรชฺุฌมาน  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌมาน   
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสฺส   
จิตฺต น นิรุชฌฺมาน ฯ   
     [๑๐]  ยสสฺ  จิตฺต  อุปปฺนฺน  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ ยสฺส วา ปน   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ฯ   ยสสฺ  จิตฺต  อุปปฺนฺน  
ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
จิตฺต  อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปปฺนฺน  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิตฺถ  
ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ฯ ยสฺส   
จิตฺต   น  อุปปฺนฺน  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จิตฺต น อุปฺปนฺน ฯ   
     [๑๑]   ยสสฺ   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปนฺน   
ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ตสฺส  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  ตสฺส   
จิตฺต น อุปฺปนฺน ตสฺส จิตฺต น อุปฺปชชฺตฺิถ ฯ   
     [๑๒]    อุปฺปนฺน    อุปปฺชฺชมาน    อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปนฺน   ฯ   
น อุปฺปนฺน น อุปฺปชฺชมาน น อุปฺปชชฺมาน น อุปปฺนฺน ฯ   
     [๑๓]   นริุทฺธ   นิรชฺุฌมาน   นิรชฺุฌมาน   นิรุทฺธ  ฯ  น  นิรุทธฺ   
น นิรุชฌฺมาน น นิรชฺุฌมาน น นิรุทฺธ ฯ    
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     [๑๔]    ยสฺส    จิตฺต    อุปฺปชฺชมาน    ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล   นิรชฺุฌมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล  ตสฺส   
จิตฺต    ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   นิรชฺุฌมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล   อุปฺปชชฺมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล  ตสฺส   
จิตฺต    ฯ    ยสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล   น   นิรุชฌฺมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล  ตสฺส   
จิตฺต   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   น   นิรชุฌฺมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล   น   อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   วีติกกฺนฺต   อติกฺกนฺตกาล   
ตสฺส จิตฺต ฯ   
                      ธมฺมวารุทฺเทโส   
     [๑๕]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  น  นิรชฺุฌติ  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ย   วา  ปน  จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ต   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   น  นิรชุฌฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  นริุชฺฌติ  ต  
จิตฺต   น  นริชฺุฌิสฺสติ  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ นริชฺุฌติ ฯ   
     [๑๖]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ย  วา  ปน   
จิตฺต   อุปฺปนฺน   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ต  
จิตฺต น อุปฺปนฺน ย วา ปน จิตฺต น อุปฺปนฺน ต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๗]  ย  จิตฺต  นิรุชฺฌติ  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ย  วา  ปน  จิตฺต   
อุปฺปนฺน   ต   จิตฺต   นริุชฌฺติ   ฯ   ย   จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ต  จิตฺต   
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น อุปฺปนฺน ย วา ปน จิตฺต น อุปฺปนฺน ต จิตฺต น นิรุชฌฺติ ฯ   
     [๑๘]   ย   จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ย  วา  ปน   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิตฺถ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ต  
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ย   วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ต  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ย วา ปน   
จิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ ต  
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ ย วา ปน  
จิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ย  จิตฺต  น อุปฺปชชฺิตฺถ  
ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต   
จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๙]   ย   จิตฺต   นิรุชฌฺติ   ต  จิตฺต  นิรุชฺฌิตฺถ  ย  วา  ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ   ต   จิตฺต   นิรุชฌฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  นิรุชฺฌติ  ต  
จิตฺต   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ย   วา   ปน   จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ต  จิตฺต   
น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ย  จิตฺต  นริุชฺฌติ  ต จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ ย วา ปน จิตฺต  
นิรุชฺฌิสฺสติ   ต   จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  นริุชฌฺติ  ต  จิตฺต  
น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ต จิตฺต น นิรุชฌฺติ ฯ  
ย   จิตฺต   นิรชฺุฌิตฺถ   ต   จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสติ   ย   วา   ปน  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ย  จิตฺต  น  นริชฺุฌิตฺถ ต จิตฺต  
น นิรุชฌฺิสฺสติ ย วา ปน จิตฺต น นิรุชฌฺสิฺสติ ต จิตฺต น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ    
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     [๒๐]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถ  ย  วา  ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ   ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ต  
จิตฺต   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ย   วา   ปน   จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ต  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  นิรุชฌฺสิฺสติ  ย  วา ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสติ   ต   จิตฺต   อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  
ต   จิตฺต  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นริุชฌฺิสฺสติ  ต  จิตฺต  
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  ย วา ปน  
จิตฺต  นิรุชฺฌสิฺสติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  
ต   จิตฺต  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นริุชฌฺิสฺสติ  ต  จิตฺต  
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๒๑]   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ย  วา  ปน   
จิตฺต   น  นริชฺุฌติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ต  
จิตฺต นิรุชฺฌติ ย วา ปน จิตฺต นิรุชฺฌติ ต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๒๒]   ย   จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ย  วา  ปน   
จิตฺต   อุปฺปนฺน   ต   จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺมาน   
ต   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ย   วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนนฺ  ต  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชมาน ฯ   
     [๒๓]  ย  จิตฺต  นิรุชฺฌมาน  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ย  วา ปน จิตฺต   
อุปฺปนฺน   ต   จิตฺต  นิรชุฌฺมาน  ฯ  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌมาน  ต  จิตฺต  
น อุปฺปนฺน ย วา ปน จิตฺต น อุปฺปนฺน ต จิตฺต น นิรุชฌฺมาน ฯ    
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     [๒๔]   ย   จิตฺต   อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ย  วา  ปน   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิตฺถ   ต   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ฯ   ย  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ต  
จิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ย   วา   ปน   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ต   จิตฺต   
อุปฺปนฺน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ย วา ปน   
จิตฺต   น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ต  จิตฺต  น  อุปปฺนฺน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปปฺนฺน  
ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต   
จิตฺต น อุปฺปนฺน ฯ   
     [๒๕]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ต   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ย   วา   ปน   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสสฺติ  โน  จ  ต   
จิตฺต   อุปฺปนฺน   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  
โน  จ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนนฺ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ย  วา  ปน   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ต   จิตฺต  น  อุปปฺนฺน  ต  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๒๖]    อุปฺปนฺน    อุปปฺชฺชมาน    อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปนฺน   ฯ   
น อุปฺปนฺน น อุปฺปชฺชมาน น อุปฺปชชฺมาน น อุปปฺนฺน ฯ   
     [๒๗]   นริุทฺธ   นิรชฺุฌมาน   นิรชฺุฌมาน   นิรุทฺธ  ฯ  น  นิรุทธฺ   
น นิรุชฌฺมาน น นิรชฺุฌมาน น นิรุทฺธ ฯ   
     [๒๘]   ย  จิตฺต  อุปฺปชชฺมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล   
นิรุชฺฌมาน     ขณ    ขณ    วีติกฺกนฺต    อติกฺกนฺตกาล    ต    จิตฺต   
ย   วา   ปน   จิตฺต   นิรุชฌฺมาน   ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล  
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อุปฺปชฺชมาน    ขณ    ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   ต   จิตฺต   ฯ   
ย    จิตฺต    น   อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   
น   นิรุชฌฺมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   ต   จิตฺต  ย   
วา   ปน   จิตฺต   น   นิรชุฌฺมาน   ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล   
น อุปฺปชฺชมาน ขณ ขณ วีติกฺกนฺต อติกฺกนฺตกาล ต จิตฺต ฯ   
                    ปุคฺคลธมฺมวารุทฺเทโส   
     [๒๙]   ยสฺส   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชต ิ น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ยสฺส   วา   ปน  ย  จิตฺต  นิรุชฺฌสิฺสติ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  น  นริุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส  ย   
จิตฺต    น   อุปฺปชฺชติ   นริชฺุฌติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ยสฺส   วา   ปน   ย  จิตฺต  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ นิรุชฺฌติ ฯ   
     [๓๐]   ยสฺส   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน   
ยสฺส   วา   ปน   ย   จิตฺต   อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปปฺนฺน ยสฺส วา ปน   
ย จิตฺต น อุปฺปนฺน ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๓๑]   ยสฺส   ย   จิตฺต   นิรุชฌฺติ   ตสฺส   ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน   
ยสฺส   วา  ปน  ย  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสสฺ  ต  จิตฺต  นิรุชฺฌติ  ฯ  ยสฺส   
ย  จิตฺต  น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ยสสฺ  วา  ปน  ย   
จิตฺต น อุปฺปนฺน ตสฺส ต จิตฺต น นิรุชฌฺติ ฯ    
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     [๓๒]   ยสฺส   ย   จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ ยสฺส   
ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ยสฺส  วา  ปน   
ย   จิตฺต   น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  ย   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  ย   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ต   จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  ย   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  ย   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ยสฺส   วา  ปน   
ย   จิตฺต   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปชชฺตฺิถ  ฯ  ยสฺส  ย   
จิตฺต   น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ยสฺส  วา  ปน   
ย จิตฺต น อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๓]   ยสฺส   ย   จิตฺต   นิรุชฌฺติ   ตสฺส  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถ   
ยสฺส   วา   ปน   ย   จิตฺต   นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  นิรุชฌฺติ  ฯ   
ยสฺส  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตฺิถ ยสฺส วา ปน   
ย  จิตฺต  น  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  ย จิตฺต   
นิรุชฺฌติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   นริุชฺฌิสสฺติ   ยสฺส   วา   ปน  ย  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ต  จิตฺต  นิรุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  
ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  น นิรชุฌฺิสฺสติ   
ตสฺส   ต   จิตฺต  น  นริุชฌฺติ  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ต    
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จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสติ   ยสฺส   วา   ปน   ย  จิตฺต  นิรุชฺฌสิฺสติ  ตสฺส  ต   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ   ฯ   ยสฺส   ย  จิตฺต  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ยสฺส   วา   ปน  ย  จิตฺต  น  นริุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ต   
จิตฺต น นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๓๔]   ยสฺส   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถ   
ยสฺส   วา   ปน   ย   จิตฺต  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น นิรุชฌฺิตฺถ ยสฺส วา ปน   
ย  จิตฺต  น  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส ย จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   นริุชฺฌิสสฺติ   ยสฺส   วา  ปน  ย  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  
ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  น นิรชุฌฺิสฺสติ   
ตสฺส   ต   จิตฺต   น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ต   จิตฺต   นิรชฺุฌิสฺสติ   ยสฺส   วา   ปน  ย  จิตฺต  นริุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส   
ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ต   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌิสฺสติ  ยสสฺ  วา  ปน  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตสฺส   
ต จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๕]   ยสฺส   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชต ิ ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรุชฌฺติ   
ยสฺส   วา   ปน  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  นิรุชฺฌติ  ยสฺส  วา  ปน   
ย จิตฺต นิรุชฌฺติ ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๓๖]   ยสฺส   ย   จิตฺต  อุปฺปชชฺมาน  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน   
ยสฺส   วา   ปน   ย  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสสฺ  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ฯ   
ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺมาน  ตสฺส  ต  จิตฺต น อุปฺปนฺน ยสฺส วา ปน   
ย จิตฺต น อุปฺปนฺน ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปชฺชมาน ฯ   
     [๓๗]   ยสฺส   ย   จิตฺต   นิรุชฌฺมาน  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน   
ยสฺส   วา   ปน   ย   จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสสฺ  ต  จิตฺต  นิรุชฺฌมาน  ฯ   
ยสฺส  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌมาน  ตสฺส  ต  จิตฺต  น อุปปฺนฺน ยสฺส วา ปน   
ย จิตฺต น อุปฺปนฺน ตสฺส ต จิตฺต น นิรุชฌฺมาน ฯ   
     [๓๘]   ยสฺส   ย   จิตฺต   อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ยสฺส   วา   ปน   ย   จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ฯ   
ยสฺส   ย  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ยสฺส  วา  ปน   
ย   จิตฺต   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  
น   อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส   ต   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต   
น  อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปนฺน ฯ   
     [๓๙]   ยสฺส   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
อุปฺปนฺน   ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ยสฺส   วา  ปน  ย  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ตสฺส  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต    
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น  อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนนฺ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๔๐]    อุปฺปนฺน    อุปปฺชฺชมาน    อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปนฺน   ฯ   
น อุปฺปนฺน น อุปฺปชฺชมาน น อุปฺปชชฺมาน น อุปปฺนฺน ฯ   
     [๔๑]   นริุทฺธ   นิรชฺุฌมาน   นิรชฺุฌมาน   นิรุทฺธ  ฯ  น  นิรุทธฺ   
น นิรุชฌฺมาน น นิรชฺุฌมาน น นิรุทฺธ ฯ   
     [๔๒]   ยสฺส   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล   นิรชฺุฌมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล  ตสฺส   
ต   จิตฺต   ยสสฺ   วา  ปน  ย  จิตฺต  นิรชุฌฺมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล    อุปฺปชฺชมาน    ขณ    ขณ    วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล       
ตสฺส  ต  จิตฺต  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชมาน  ขณ  ขณ วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล    น   นิรชุฌฺมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   
ตสฺส   ต   จิตฺต   ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌมาน  ขณ  ขณ   
วีติกฺกนฺต    อติกฺกนฺตกาล    น    อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล ตสฺส ต จิตฺต ฯ   
                     มิสฺสกวารุทฺเทโส   
     [๔๓]   ยสฺส   สราค   จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   ยสฺส  วีตราค  จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ    ยสฺส   สโทส   จิตฺต   อุปปฺชฺชติ   ยสฺส   วีตโทส   จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ    ยสฺส   สโมห   จิตฺต   อุปปฺชฺชติ   ยสฺส   วีตโมห   จิตฺต    
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อุปฺปชฺชติ   ยสฺส   สงฺขิตฺต   จิตฺต   อุปปฺชฺชติ   ยสฺส   วิกฺขิตฺต  จิตฺต  
อุปฺปชฺชติ    ยสฺส    มหคฺคต    จิตฺต    อุปฺปชฺชติ    ยสฺส   อมหคฺคต   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   ยสฺส   สอุตฺตร   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ยสฺส   อนุตฺตร   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   ยสฺส   สมาหิต   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ยสฺส  อสมาหิต   
จิตฺต    อุปฺปชฺชติ   ยสฺส   วิมุตฺต   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ยสฺส   อวิมตฺุต  
จิตฺต    อุปฺปชฺชติ    ยสฺส    กุสล   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ยสฺส   อกุสล   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   ยสฺส   อพฺยากต   จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   ยสฺส   สขุาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺต   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   (เอเตน   อุปาเยน   ยาว   
สรณอรณา   อุทฺธริตพฺพา)   ยสฺส   อรณ   จิตฺต  อุปปฺชฺชติ  น  นริุชฺฌติ   
ตสฺส   อรณ   จิตฺต   นิรชุฌฺิสฺสติ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ยสฺส   วา  ปน   
อรณ    จิตฺต    นิรุชฌฺิสฺสติ    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อรณ   จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ ฯ   
                    อุทฺเทสวาร นิฏ ิต ฯ   
                    _______________________   
                     ปุคฺคลวารนิทฺเทโส   
     [๔๔]  ยสสฺ  จิตฺต  อุปปฺชฺชติ  น  นริุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺต นิรุชฌฺสิฺสติ   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ   น   นิรุชฌฺติ  นิรุชฺฌิสฺสติ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  อิตเรส  จิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   น  นิรุชฌฺติ  นิรชฺุฌิสฺสติ  เจว   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   จ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ    
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ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   น   นิรุชฌฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชติ   นริุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺต  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชติ นิรุชฺฌตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๔๕]    ยสฺส    จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปนฺนนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  อุปปฺนฺน  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ:   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปปฺนฺน   โน   จ   เตส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    จิตฺต    อุปฺปนฺน ฺเจว   
อุปฺปชฺชติ  จ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จิตฺต  น อุปฺปนฺนนฺติ:   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จิตฺต   
น   อุปฺปนฺน   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  จิตฺต  น  เจว   
อุปฺปชฺชติ  น  จ  อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสฺส   
จิตฺต น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๖]  ยสสฺ  จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ: อามนฺตา ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ตสฺส   จิตฺต  นิรชฺุฌตีติ:  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   โน   จ  เตส  จิตฺต  นิรชุฌฺติ   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปปฺนฺน ฺเจว   นิรุชฺฌติ   จ   ฯ   
ยสฺส   จิตฺต   น   นิรุชฌฺติ   ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺนนฺติ:  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  เตส  จิตฺต  น อุปฺปนฺน   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺต  น  เจว  นิรชฺุฌติ  น  จ    
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อุปฺปนฺน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน   ตสฺส   จิตฺต   
น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๗]   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ:   
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ   
เตส    จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   เจว   อุปฺปชชฺติ   จ   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ ยสสฺ วา ปน   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   จิตฺต  น  อุปฺปชชฺตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส   
จิตฺต     อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    จิตฺต    อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  จิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อิตเรส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   เจว   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   จ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชตีติ:    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  จิตฺต  อุปปฺชฺชติ  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺต  อุปฺปชชฺิสสฺติ  เจว  อุปฺปชฺชติ  จ  ฯ  ยสฺส   
จิตฺต    น    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ   
โน   จ   เตส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
จิตฺต  น  เจว  อุปฺปชฺชติ  น  จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน จิตฺต    
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น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต  น  เจว  อุปฺปชฺชิสฺสติ  น  จ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส   
จิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    เตส    จิตฺต    อุปปฺชฺชิตฺถ   เจว   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   จ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   นตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ตสฺส จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๔๘]  ยสสฺ  จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต นิรุชฺฌตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส  จิตฺต  นิรชฺุฌตีติ:  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     นโิรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน     เตส    จิตฺต   
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   จิตฺต  นิรุชฺฌติ  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ  เจว  นริชฺุฌติ  จ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นริุชฺฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต น นริุชฺฌิตฺถ   
ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  จิตฺต  นริุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺต  นิรุชฌฺติ  โน  จ   
เตส   จิตฺต   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺต   
นิรุชฺฌติ   เจว   นริุชฺฌิสสฺติ   จ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรุชฌฺสิฺสติ    
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ตสฺส    จิตฺต   นิรชฺุฌตีติ:   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   จิตฺต   นริุชฺฌิสสฺติ  โน  จ  เตส  จิตฺต  นริุชฺฌติ   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   นิรชุฌฺิสฺสติ  เจว  นิรุชฺฌติ  จ  ฯ   
ยสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นิรุชฌฺสิฺสติ  ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส จิตฺต น นิรุชฺฌตีติ: นริุชฺฌติ ฯ   
ยสฺส   จิตฺต   นิรุชฺฌิตฺถ   ตสฺส   จิตฺต   นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   นิรุชฺฌิตฺถ   โน  จ  เตส  จิตฺต  นิรุชฌฺิสสฺติ   
อิตเรส  เตส  จิตฺต  นิรุชฌฺตฺิถ  เจว  นริชฺุฌิสฺสติ  จ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสติ   ตสฺส   จิตฺต   นิรชุฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ ฯ ยสฺส วา ปน   
จิตฺต น นิรุชฌฺิสฺสติ ตสฺส จิตฺต น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นิรชฺุฌิตฺถ ฯ   
     [๔๙]    ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺต   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ:   
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   จิตฺต   
นิรุชฺฌิตฺถ   โน  จ  เตส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
จิตฺต  นิรุชฺฌตฺิถ  เจว  อุปปฺชฺชติ  จ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ ตสฺส   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นริุชฺฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต น นริุชฺฌิตฺถ   
ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปชชฺตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรุชฌฺสิฺสติ   
ตสฺส    จิตฺต    อุปฺปชฺชตีติ:   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน    
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อส ฺสตฺตาน    เตส    จิตฺต    นริุชฌฺสิฺสติ   โน   จ   เตส   จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺต   นิรุชฺฌิสฺสติ   เจว   
อุปฺปชฺชติ    จ    ฯ    ยสฺส    จิตฺต   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺตีติ:   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   น   เจว  อุปฺปชฺชติ  น  จ   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสสฺติ  ตสฺส  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺต  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ   
เตส   จิตฺต   นิรุชฺฌิสฺสติ   อิตเรส   เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   เจว   
นิรุชฺฌิสฺสติ   จ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  จิตฺต  นิรุชฌฺิสสฺติ  ตสฺส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต   
น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรุชฺฌิสฺสติ  ตสฺส   
จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๕๐]   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จิตฺต   น  นิรชฺุฌตีติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ:   
นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺต  น  นิรุชฺฌติ  โน  จ  เตส   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  เจว   
อุปฺปชฺชติ   จ   ฯ   ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฺฌตีติ:   
นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ เตส  
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จิตฺต   นิรุชฌฺติ   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  เจว   
นิรุชฺฌติ   จ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต   นิรุชฌฺติ   ตสฺส   จิตฺต   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๑]   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชมาน   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปนฺนนฺติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  อุปปฺนฺน  ตสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชมานนฺติ:   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปปฺนฺน   โน   จ   เตส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชมาน    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   จิตฺต   อุปฺปนนฺ ฺเจว   
อุปฺปชฺชมาน ฺจ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชมาน ตสฺส จิตฺต น อุปฺปนฺนนฺติ:   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชมาน  โน  จ  เตส  จิตฺต   
น   อุปฺปนฺน   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  จิตฺต  น  เจว   
อุปฺปชฺชมาน   น   จ   อุปปฺนฺน  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน   
ตสฺส จิตฺต น อุปฺปชฺชมานนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๒]    ยสฺส   จิตฺต   นิรุชฺฌมาน   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปนฺนนฺติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  อุปปฺนฺน  ตสฺส  จิตฺต นิรุชฺฌมานนฺติ:   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   โน  จ  เตส  จิตฺต   
นิรุชฺฌมาน     จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    จิตฺต    อุปฺปนฺน ฺเจว   
นิรุชฺฌมาน ฺจ  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นริุชฌฺมาน  ตสฺส  จิตฺต น อุปปฺนฺนนฺติ:   
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺต  น  นิรุชฌฺมาน  โน  จ  เตส  จิตฺต   
น   อุปฺปนฺน   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  จิตฺต  น  เจว   
นิรุชฺฌมาน  น  จ  อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน ตสฺส    
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จิตฺต น นิรุชฌฺมานนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๓]    ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตสฺส  จิตฺต อุปฺปนฺนนฺติ:   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   
เตส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   จิตฺตสมงฺคีน   เตส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ  เจว   
อุปฺปนฺน ฺจ   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปนนฺ   ตสฺส   จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    จิตฺต   อุปปฺนฺน   โน   จ   เตส   จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จิตฺตสมงฺคีน    เตส    จิตฺต   อุปฺปนฺน ฺเจว   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   จ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  จิตฺต   
อุปฺปนฺนนฺติ:     นิโรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน     เตส     จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  จิตฺต  อุปปฺนฺน  จิตฺตสมงฺคีน  เตส  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  เจว  อุปฺปนนฺ ฺจ  ฯ  ยสสฺ  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสสฺ  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   จิตฺต  น  อุปฺปนฺนนฺติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ตสฺส   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จิตฺต น อุปฺปนฺนนฺติ: อุปฺปนฺน ฯ   
     [๕๔]   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปนฺน   
ตสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  จิตฺต๕   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  ตสฺส  จิตฺต  อุปปฺนฺน  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  ตสฺส จิตฺต น อุปฺปนฺน    
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ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   ตสฺส   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน  ตสฺส  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๕๕]   อุปฺปนฺน   อุปฺปชฺชมานนฺติ:   ภงฺคกฺขเณ  อุปฺปนฺน  โน  จ   
อุปฺปชฺชมาน     อุปฺปาทกฺขเณ     อุปฺปนฺน ฺเจว    อุปฺปชฺชมาน ฺจ    ฯ   
อุปฺปชฺชมาน  อุปฺปนฺนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อุปฺปนนฺ  น  อุปฺปชชฺมานนฺติ:   
อามนฺตา    ฯ    น    อุปฺปชฺชมาน    น    อุปฺปนฺนนฺติ:   ภงฺคกฺขเณ   
น   อุปฺปชฺชมาน   โน   จ   น  อุปฺปนฺน  อตีตานาคต  จิตฺต  น  เจว   
อุปฺปชฺชมาน น จ อุปฺปนนฺ ฯ   
     [๕๖]   นริุทฺธ   นิรชฺุฌมานนฺติ:   โน  ฯ  นิรชฺุฌมาน  นิรุทฺธนฺติ:   
โน   ฯ  น  นริุทฺธ  น  นริชฺุฌมานนฺติ:  ภงฺคกฺขเณ  น  นิรุทฺธ  โน  จ   
น   นิรุชฌฺมาน   อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   เจว  นิรทฺุธ   
น   จ   นิรุชฌฺมาน   ฯ   น   นิรุชฌฺมาน  น  นิรุทฺธนฺติ:  อตีต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺมาน   โน   จ   น  นิรุทฺธ  อุปฺปาทกฺขเณ  อนาคต ฺจ  จิตฺต   
น เจว นิรุชฺฌมาน น จ นิรทฺุธ ฯ   
     [๕๗]  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต อติกฺกนฺตกาล   
นิรุชฺฌมาน    ขณ    ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   ตสฺส   จิตฺตนฺติ:   
ภงฺคกฺขเณ    จิตฺต    อุปฺปาทกฺขณ    วีติกฺกนฺต   ภงฺคกฺขณ   อวีติกกฺนฺต   
อตีต   จิตฺต   อุปฺปาทกฺขณ ฺจ   วีติกฺกนฺต   ภงฺคกฺขณ ฺจ   วีติกฺกนฺต   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   จิตฺต  นิรชฺุฌมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 23 

อุปฺปชฺชมาน    ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   ตสฺส   จิตฺตนฺติ:   
อตีต   จิตฺต   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   น  อุปฺปชชฺมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต   
อติกฺกนฺตกาล    น   นิรชุฌฺมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   
ตสฺส   จิตฺตนฺติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ  จิตฺต  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล  น  อุปฺปชฺชมาน   
ขณ      ขณ      วีติกฺกนฺต     อติกฺกนฺตกาล     ตสฺส     จิตฺตนฺติ:   
ภงฺคกฺขเณ    จิตฺต    ภงฺคกฺขณ    อวีติกกฺนฺต   โน   จ   อุปฺปาทกฺขณ   
อวีติกฺกนฺต      อุปฺปาทกฺขเณ     อนาคต ฺจ     จิตฺต     ภงฺคกฺขณ ฺจ   
อวีติกฺกนฺต อุปฺปาทกฺขณ ฺจ อวีติกฺกนฺต ฯ   
                     ธมฺมวารนิทฺเทโส   
     [๕๘]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  น  นิรชฺุฌติ  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ย   วา   ปน  จิตฺต  นิรุชฌฺิสสฺติ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  น  นิรุชฌฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ย   
จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  นิรชุฌฺติ  ต  จิตฺต  น นิรชฺุฌิสฺสติ อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:  
โน   ฯ   ย   วา   ปน  จิตฺต  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ต  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชติ นิรุชฺฌตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๕๙]   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
ย   วา   ปน  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ:  ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต   
อุปฺปนฺน    โน    จ    ต    จิตฺต   อุปฺปชชฺติ   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   
อุปฺปนฺน ฺเจว   อุปฺปชฺชติ   จ   ฯ   ย   จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  ต  จิตฺต    
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น  อุปฺปนฺนนฺติ:  ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ โน จ ต จิตฺต น อุปฺปนฺน   
อตีตานาคต  จิตฺต  น  เจว  อุปฺปชฺชติ  น  จ อุปฺปนนฺ ฯ ย วา ปน จิตฺต   
น อุปฺปนฺน ต จิตฺต น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๐]   ย   จิตฺต  นิรุชฌฺติ  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
ย   วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต  นิรชฺุฌตีติ:  อุปปฺาทกฺขเณ  จิตฺต   
อุปฺปนฺน   โน   จ   ต  จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต  อุปฺปนฺน ฺเจว   
นิรุชฺฌติ   จ   ฯ   ย   จิตฺต   น  นิรุชฌฺติ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺนนฺติ:   
อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ   ต  จิตฺต  น  อุปฺปนนฺ   
อตีตานาคต  จิตฺต  น  เจว  นิรุชฌฺติ  น  จ  อุปฺปนฺน  ฯ  ย  วา  ปน   
จิตฺต น อุปฺปนฺน ต จิตฺต น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๑]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  โน  ฯ   
ย   วา   ปน   จิตฺต   อุปฺปชชฺิตฺถ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺตีติ:  โน  ฯ  ย   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชติ   ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อตีต   จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ต  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ภงฺคกฺขเณ  อนาคต ฺจ   
จิตฺต   น   เจว  อุปฺปชชฺติ  น  จ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   ต   จิตฺต   น   อุปฺปชชฺตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ภงฺคกฺขเณ  อนาคต ฺจ   
จิตฺต    น   เจว   อุปฺปชฺชิตฺถ   น   จ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ย   จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ   ต   จิตฺต   อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:   โน   ฯ   ย  วา  ปน  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชตีติ:  โน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 25 

ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อนาคต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ภงฺคกฺขเณ   อตีต ฺจ   จิตฺต   น  เจว   
อุปฺปชฺชติ   น  จ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โน   จ   ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ภงฺคกฺขเณ  อตีต ฺจ  จิตฺต  น  เจว   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   น   จ   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   โน   ฯ   ย   วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    โน    ฯ   ย   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ต   จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อนาคต   จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  ต  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺจุปฺปนฺน   จิตฺต   น   เจว   อุปปฺชฺชิตฺถ   น  จ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ย   วา   ปน   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ต  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อตีต   จิตฺต   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  ต  จิตฺต   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ปจฺจุปฺปนฺน จิตฺต น เจว อุปฺปชฺชิสสฺติ น จ อุปปฺชฺชิตฺถ ฯ   
     [๖๒]  ย  จิตฺต  นิรุชฺฌติ  ต  จิตฺต นริุชฺฌิตฺถาติ: โน ฯ ย วา ปน   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ  ต  จิตฺต  นิรุชฺฌตีติ:  โน  ฯ  ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  
ต  จิตฺต  น  นิรุชฺฌิตฺถาติ:  อตีต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  ต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   อุปฺปาทกขฺเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   เจว  นิรชฺุฌติ   
น   จ   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ   ย   วา  ปน  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตฺิถ  ต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺตีติ:   ภงฺคกฺขเณ   จิตฺต   น   นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  ต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺติ   อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   เจว  นิรุชฌฺิตฺถ    
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น   จ   นิรุชฌฺติ   ฯ   ย   จิตฺต   นิรุชฌฺติ   ต  จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสตีติ:   
โน   ฯ   ย   วา   ปน   จิตฺต   นิรุชฌฺิสฺสติ   ต   จิตฺต  นิรุชฺฌตีติ:   
โน    ฯ   ย   จิตฺต   น   นิรชฺุฌติ   ต   จิตฺต   น   นริชฺุฌิสฺสตีติ:   
อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   นิรุชฌฺติ   โน   จ   ต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อตีต  จิตฺต  น  เจว  นิรุชฺฌติ  น  จ  นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ   
ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นริุชฌฺิสฺสติ  ต  จิตฺต  น  นริุชฌฺตีติ:  ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   โน   จ   ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  อตีต  จิตฺต    
น   เจว   นิรชฺุฌิสฺสติ   น   จ   นิรชฺุฌติ  ฯ  ย  จิตฺต  นิรุชฺฌิตฺถ  ต   
จิตฺต   นิรุชฌฺสิฺสตีติ:   โน   ฯ   ย   วา   ปน  จิตฺต  นริุชฺฌิสฺสติ  ต   
จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถาติ:   โน   ฯ   ย   จิตฺต   น   นิรชฺุฌิตฺถ  ต  จิตฺต   
น    นิรชฺุฌิสสฺตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   นริชฺุฌิตฺถ   
โน   จ   ต   จิตฺต   น   นริชฺุฌิสฺสติ   ภงฺคกฺขเณ   จิตฺต   น  เจว   
นิรุชฺฌิตฺถ   น   จ   นิรุชฌฺิสฺสติ  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
ต   จิตฺต   น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:  อตีต  จิตฺต  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  โน  จ  ต   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ภงฺคกฺขเณ   จิตฺต  น  เจว  นิรุชฌฺิสฺสติ  น  จ   
นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
     [๖๓]   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  โน  ฯ   
ย   วา   ปน   จิตฺต   นิรุชฌฺตฺิถ   ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ:  โน  ฯ  ย   
จิตฺต    น   อุปฺปชฺชติ   ต   จิตฺต   น   นริุชฺฌิตฺถาติ:   อตีต   จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  ต  จิตฺต  น  นริชฺุฌิตฺถ  ภงฺคกฺขเณ  อนาคต ฺจ    
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จิตฺต   น   เจว   อุปฺปชฺชติ  น  จ  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต   
น    นิรชฺุฌิตฺถ   ต   จิตฺต    น   อุปฺปชฺชตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   โน  จ  ต  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  ภงฺคกฺขเณ  อนาคต ฺจ   
จิตฺต   น   เจว   นริุชฺฌิตฺถ  น  จ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ   
ต  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  นิรุชฌฺิสสฺติ ฯ   
ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชตีติ:   อนาคต  จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ  โน  จ  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   นริุชฌฺิสฺสติ   เจว   อุปฺปชชฺติ  จ  ฯ   
ย   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชติ   ต  จิตฺต  น  นิรุชฺฌิสฺสตีติ:  อนาคต  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  ภงฺคกฺขเณ  อตีต ฺจ   
จิตฺต   น   เจว  อุปฺปชชฺติ  น  จ  นิรชฺุฌสิฺสติ  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   ต   จิตฺต   น   อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ย  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ต   จิตฺต   นิรชฺุฌิสฺสตีติ:   โน   ฯ   ย  วา  ปน  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  โน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  
ต    จิตฺต    น    นิรชฺุฌิสฺสตีติ:    อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   โน   จ   ต   จิตฺต   น   นิรชฺุฌิสฺสติ   ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต   น  เจว  อุปฺปชชฺิตฺถ  น  จ  นิรชฺุฌสิฺสติ  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ    ต    จิตฺต    น    อุปปฺชฺชิตฺถาติ:   อตีต   จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   โน   จ   ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต   
น เจว นิรุชฺฌสิฺสติ น จ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๖๔]  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตีติ:  อามนฺตา ฯ    
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ย   วา   ปน   จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺตีติ:  อตีตานาคต   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌติ   โน   จ   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปาทกฺขเณ   
จิตฺต   น  นริชฺุฌติ  เจว  อุปฺปชฺชติ  จ  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ต   
จิตฺต   นิรุชฌฺตีติ:   อตีตานาคต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ต  จิตฺต   
นิรุชฺฌติ   ภงฺคกฺขเณ   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชติ   เจว   นิรุชฺฌติ   จ  ฯ   
ย วา ปน จิตฺต นิรุชฺฌติ ต จิตฺต น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๕]  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนติฺ:  อามนฺตา ฯ   
ย   วา   ปน   จิตฺต   อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชมานนติฺ:  ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต    อุปฺปนฺน    โน   จ   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชมาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
จิตฺต   อุปฺปนฺน ฺเจว   อุปปฺชฺชมาน ฺจ   ฯ   ย   จิตฺต  น  อุปฺปชชฺมาน   
ต   จิตฺต   น  อุปฺปนฺนนฺติ:  ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชมาน  โน  จ   
ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  อตีตานาคต  จิตฺต  น  เจว  อุปปฺชฺชมาน  น  จ   
อุปฺปนฺน  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ต จิตฺต น อุปฺปชฺชมานนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๖๖]  ย  จิตฺต  นิรุชฺฌมาน  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
ย   วา   ปน   จิตฺต  อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต  นิรุชฺฌมานนฺติ:  อุปฺปาทกฺขเณ   
จิตฺต    อุปฺปนฺน    โน    จ    ต    จิตฺต   นิรุชฺฌมาน   ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต   อุปฺปนฺน ฺเจว   นิรชฺุฌมาน ฺจ   ฯ   ย  จิตฺต  น  นิรชฺุฌมาน  ต   
จิตฺต   น   อุปฺปนฺนนฺติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต  น  นิรุชฺฌมาน  โน  จ   
ต   จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  อตีตานาคต  จิตฺต  น  เจว  นริุชฺฌมาน  น  จ    
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อุปฺปนฺน  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  ต  จิตฺต น นิรุชฌฺมานนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๖๗]   ย   จิตฺต   อุปฺปนฺน   ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  โน  ฯ   
ย  วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชตฺิถ  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ:  โน  ฯ  ย จิตฺต   
อุปฺปนฺน   ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   โน   ฯ   ย   วา  ปน  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ต   จิตฺต   อุปฺปนฺนนฺติ:   โน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน   
ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อตีต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  โน  จ  ต  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  อนาคต  จิตฺต  น  เจว  อุปฺปนฺน  น  จ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ   
ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺนนฺติ: ปจฺจุปฺปนฺน   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  อนาคต  จิตฺต   
น  เจว  อุปฺปชฺชิตฺถ  น  จ  อุปฺปนฺน  ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน ต จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อนาคต   จิตฺต   น   อุปฺปนฺน  โน  จ  ต  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  อตีต  จิตฺต  น  เจว  อุปฺปนฺน  น  จ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ   
ย   วา   ปน   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ต   จิตฺต  น  อุปฺปนฺนนฺติ:   
ปจฺจุปฺปนฺน   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน   
อตีต จิตฺต น เจว อุปฺปชฺชิสฺสติ น จ อุปฺปนฺน ฯ   
     [๖๘]  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ต จิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   โน   ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  ต   
จิตฺต    อุปฺปนฺน    ต   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   โน   ฯ   ย   จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  ต  จิตฺต  น  อุปปฺนฺน  ต จิตฺต น อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   
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อามนฺตา   ฯ   ย  วา  ปน  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  โน  จ  ต  จิตฺต   
น อุปฺปนฺน ต จิตฺต น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๙]   อุปฺปนฺน   อุปฺปชฺชมานนฺติ:   ภงฺคกฺขเณ  อุปฺปนฺน  โน  จ   
อุปฺปชฺชมาน     อุปฺปาทกฺขเณ     อุปฺปนฺน ฺเจว    อุปฺปชฺชมาน ฺจ    ฯ   
อุปฺปชฺชมาน   อุปฺปนฺนนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อุปฺปนฺน  น  อุปฺปชฺชมานนฺติ   
อามนฺตา    ฯ    น    อุปฺปชฺชมาน    น    อุปฺปนฺนนฺติ:   ภงฺคกฺขเณ   
น   อุปฺปชฺชมาน   โน   จ   น  อุปฺปนฺน  อตีตานาคต  จิตฺต  น  เจว   
อุปฺปชฺชมาน น จ อุปฺปนนฺ ฯ   
     [๗๐]   นริุทฺธ   นิรชฺุฌมานนฺติ:   โน  ฯ  นิรชฺุฌมาน  นิรุทฺธนฺติ:   
โน   ฯ  น  นริุทฺธ  น  นริชฺุฌมานนฺติ:  ภงฺคกฺขเณ  น  นิรุทฺธ  โน  จ   
น  นิรชฺุฌมาน  อุปฺปาทกขฺเณ  อนาคต ฺจ  จิตฺต  น  เจว  นิรุทฺธ  น  จ   
นิรุชฺฌมาน  ฯ  น  นิรชฺุฌมาน  น  นิรทฺุธนฺติ:  อตีต  จิตฺต  น นริชฺุฌมาน   
โน   จ   น   นิรุทฺธ   อุปปฺาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   เจว   
นิรุชฺฌมาน น จ นิรุทฺธ ฯ   
     [๗๑]   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล   
นิรุชฺฌมาน   ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกกฺนฺตกาล  ต  จิตฺตนฺติ:  ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต     อุปฺปาทกฺขณ     วีติกฺกนฺต    ภงฺคกฺขณ    อวีติกฺกนฺต    อตีต   
จิตฺต     อุปฺปาทกฺขณ ฺจ    วีติกฺกนฺต    ภงฺคกฺขณ ฺจ    วีติกฺกนฺต    ฯ   
ย   วา   ปน   จิตฺต   นิรุชฌฺมาน   ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล   
อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล  ต  จิตฺตนฺติ:  อตีต    
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จิตฺต   ฯ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชมาน  ขณ  ขณ  วีติกฺกนฺต  อติกฺกนฺตกาล   
น   นิรุชฌฺมาน   ขณ   ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   ต   จิตฺตนฺติ:   
อุปฺปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ  จิตฺต  ฯ  ย  วา  ปน  จิตฺต  น  นริุชฌฺมาน   
ขณ    ขณ    วีติกฺกนฺต   อติกฺกนฺตกาล   น   อุปฺปชฺชมาน   ขณ   ขณ   
วีติกฺกนฺต     อติกฺกนฺตกาล     ต     จิตฺตนฺติ:    ภงฺคกฺขเณ    จิตฺต   
ภงฺคกฺขณ     อวีติกฺกนฺต     โน     จ     อุปฺปาทกฺขณ    อวีติกฺกนฺต   
อุปฺปาทกฺขเณ      อนาคต ฺจ     จิตฺต     ภงฺคกฺขณ ฺจ     อวีติกฺกนฺต   
อุปฺปาทกฺขณ ฺจ อวีติกฺกนฺต ฯ   
                   ปุคฺคลธมฺมวารนิทฺเทโส   
     [๗๒]   ยสฺส   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชต ิ น  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ   น  อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ย  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  น  นริุชฌฺตีติ:  
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  นริุชฺฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
น   นิรุชฌฺิสสฺติ   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
น    นิรชฺุฌิสสฺติ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ต   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชติ   
นิรุชฺฌตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๓]   ยสฺส   ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชต ิ ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ย  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชตีติ:   ภงฺคกฺขเณ   จิตฺต   อุปฺปนฺน   โน   จ   ตสฺส  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ    อุปฺปาทกฺขเณ    จิตฺต   อุปฺปนฺน ฺเจว   อุปฺปชชฺติ   จ   ฯ    
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ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น อุปฺปนฺนนฺติ: ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต   น  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺน  อตีตานาคต   
จิตฺต   น   เจว   อุปฺปชฺชติ   น  จ  อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย   
จิตฺต น อุปฺปนฺน ตสฺส ต จิตฺต น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๔]   ยสฺส   ย   จิตฺต  นิรชฺุฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ:N   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ย  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ตสฺส  ต  จิตฺต   
นิรุชฺฌตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   อุปฺปนฺน   โน   จ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
นิรุชฺฌติ   ภงฺคกฺขเณ   จิตฺต   อุปฺปนฺน ฺเจว   นิรชุฌฺติ   จ   ฯ   ยสฺส   
ย   จิตฺต   น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนฺนนฺติ:  อุปฺปาทกฺขเณ   
จิตฺต   น   นิรชฺุฌติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปนนฺ  อตีตานาคต   
จิตฺต  น  เจว  นิรุชฌฺติ  น  จ  อุปฺปนฺน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
น อุปฺปนฺน ตสฺส ต จิตฺต น นิรุชฌฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕]  ยสฺส  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
อุปฺปชฺชตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  อตีต  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ภงฺคกฺขเณ  อนาคต ฺจ  จิตฺต  น  เจว  อุปฺปชชฺติ  น  จ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ต จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   จิตฺต   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  ตสฺส   
ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ  ภงฺคกฺขเณ  อนาคต ฺจ  จิตฺต  น เจว อุปฺปชฺชิตฺถ    
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น    จ    อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   ย   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ต   
จิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ   
ตสฺส   ต   จิตฺต   อุปฺปชชฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส   ต   จิตฺต   น   อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:   อนาคต   จิตฺต  น  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   ตสฺส   ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ภงฺคกฺขเณ  อตีต ฺจ  จิตฺต   
น   เจว  อุปฺปชฺชติ  น  จ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อุปฺปาทกฺขเณ  จิตฺต   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ  ภงฺคกฺขเณ   
อตีต ฺจ  จิตฺต  น  เจว  อุปฺปชฺชิสฺสติ  น  จ  อุปฺปชชฺติ  ฯ ยสฺส ย จิตฺต   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ต   จิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ย   จิตฺต   อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  โน  ฯ  ยสฺส   
ย   จิตฺต   น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  อนาคต   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   ตสฺส   ต   จิตฺต  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปจฺจุปฺปนฺน  จิตฺต  น  เจว  อุปฺปชฺชิตฺถ  น จ อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน   
ย   จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชิตฺถาติ:  อตีต   
จิตฺต   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตสฺส   ต   จิตฺต  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ปจฺจุปฺปนฺน จิตฺต น เจว อุปฺปชฺชิสฺสติ น จ อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๗๖]   ยสฺส   ย  จิตฺต  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  นิรุชฌฺิตฺถาติ:   
โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ต  จิตฺต นิรุชฺฌตีติ:   
โน  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส ต จิตฺต น นิรุชฺฌิตฺถาติ: อตีต    
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จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตฺิถ  อุปฺปาทกฺขเณ   
อนาคต ฺจ  จิตฺต  น  เจว  นิรุชฌฺติ  น  จ  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส วา ปน   
ย   จิตฺต   น   นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตีติ:  ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นริุชฌฺติ  อุปฺปาทกฺขเณ   
อนาคต ฺจ   จิตฺต   น   เจว  นิรชฺุฌิตฺถ  น  จ  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  ย   
จิตฺต   นิรุชฌฺติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  นิรุชฺฌสิฺสตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ย   จิตฺต   นิรชฺุฌิสฺสติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   นริุชฺฌตีติ:  โน  ฯ  ยสสฺ   
ย   จิตฺต  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสตีติ:  อุปฺปาทกฺขเณ   
อนาคต ฺจ   จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌสิฺสติ   
อตีต   จิตฺต  น  เจว  นิรชุฌฺติ  น  จ  นริุชฺฌิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ย   จิตฺต   น   นิรุชฌฺิสฺสติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌตีติ:  ภงฺคกฺขเณ   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌติ  อตีต  จิตฺต   
น   เจว   นิรชฺุฌิสฺสติ   น  จ  นิรชฺุฌติ  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  นิรุชฌฺิตฺถ   
ตสฺส   ต   จิตฺต   นิรชฺุฌสิฺสตีติ:   โน   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ย  จิตฺต   
นิรุชฺฌิสฺสติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   นิรชฺุฌิตฺถาติ:  โน  ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต   
น    นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   ต   จิตฺต   น   นริุชฺฌิสฺสตีติ:   อุปฺปาทกฺขเณ   
อนาคต ฺจ  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นริุชฌฺิสฺสติ   
ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต  น  เจว  นิรุชฺฌิตฺถ  น  จ  นิรุชฌฺิสสฺติ ฯ ยสฺส วา ปน   
ย   จิตฺต   น   นิรุชฌฺิสฺสติ   ตสฺส   ต  จิตฺต  น  นริุชฌฺิตฺถาติ:  อตีต   
จิตฺต  น  นิรชฺุฌิสฺสติ  โน  จ  ตสฺส  ต  จิตฺต  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ภงฺคกฺขเณ   
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จิตฺต น เจว นิรุชฺฌิสฺสติ น จ นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
                     มิสฺสกวารนิทฺเทโส   
     [๗๗]     ยสฺสจิตฺตเก     สกภาเวนนิทฺทิฏเ    ยจิตฺตเก    จ   
ยสฺสยจิตฺตเก   จ   เอกฏเนนิทฺทิฏเ   ฯ  ยสฺส  สราค  จิตฺต  ฯเปฯ   
กุสลา   ธมฺมา   อกุสลา   ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  สุขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา   ธมฺมา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  อทุกขฺมสุขาย   
เวทนาย      สมฺปยุตฺตา      ธมฺมา     ฯเปฯ     สนิทสฺสนสปฺปฏฆิา   
ธมฺมา     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา     ธมฺมา     อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา    ธมฺมา   
เหตู   ธมฺมา   น   เหตู   ธมฺมา   ฯเปฯ   สรณา   ธมมฺา   อรณา   
ธมฺมา   ฯ   มลูยมก   จิตฺตยมก   ธมฺมยมกนฺติ   ตีณิ   ยมกานิ   ยาว   
สรณอรณา คจฺฉนฺติ ฯ   
                     จิตฺตยมก นิฏ ิต ฯ   
                     _______________________   
                        ธมฺมยมก   
                       ปณฺณตฺติวาโร   
                       อุทฺเทสวาโร   
     [๗๘]   กสุลา   กุสลา   ธมฺมา   กุสลา   ธมฺมา   กุสลา   ฯ   
อกุสลา   อกสุลา   ธมฺมา   อกุสลา   ธมฺมา   อกุสลา  ฯ  อพฺยากตา   
อพฺยากตา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา อพฺยากตา ฯ   
     [๗๙]  น  กุสลา  น  กสุลา  ธมฺมา  น กุสลา ธมมฺา น กุสลา ฯ    
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น   อกุสลา   น  อกุสลา  ธมฺมา  น  อกสุลา  ธมฺมา  น  อกุสลา  ฯ   
น อพฺยากตา น อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตา ฯ   
                      _________________   
     [๘๐]  กุสลา  กุสลา  ธมฺมา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมมฺา  ฯ  กุสลา   
กุสลา   ธมฺมา  ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมมฺา  ฯ  อกุสลา  อกุสลา  ธมมฺา   
ธมฺมา   กุสลา  ธมฺมา  ฯ  อกุสลา  อกสุลา  ธมฺมา  ธมฺมา  อพฺยากตา   
ธมฺมา   ฯ   อพฺยากตา   อพฺยากตา  ธมฺมา  ธมฺมา  กสุลา  ธมฺมา  ฯ   
อพฺยากตา อพฺยากตา ธมฺมา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ฯ   
     [๘๑]  น  กุสลา  น  กสุลา  ธมฺมา น ธมฺมา น อกุสลา ธมฺมา ฯ   
น   กุสลา   น   กุสลา  ธมฺมา  น  ธมมฺา  น  อพฺยากตา  ธมฺมา  ฯ   
น   อกุสลา   น   อกุสลา   ธมฺมา  น  ธมฺมา  น  กุสลา  ธมฺมา  ฯ   
น   อกุสลา  น  อกุสลา  ธมฺมา  น  ธมมฺา  น  อพฺยากตา  ธมฺมา  ฯ   
น  อพฺยากตา  น  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  ธมฺมา  น  กสุลา  ธมฺมา  ฯ   
น อพฺยากตา น อพฺยากตา ธมฺมา น ธมมฺา น อกุสลา ธมฺมา ฯ   
                      _________________   
     [๘๒]   กสุลา   ธมฺมา   ธมฺมา   กุสลา   ฯ   อกุสลา  ธมฺมา   
ธมฺมา อกุสลา ฯ อพฺยากตา ธมมฺา ธมฺมา อพฺยากตา ฯ   
     [๘๓]  น  กุสลา  น  ธมฺมา  น  ธมมฺา  น  กุสลา ฯ น อกุสลา   
น  ธมฺมา  น  ธมฺมา  น  อกุสลา  ฯ  น  อพฺยากตา น ธมฺมา น ธมมฺา   
น อพฺยากตา ฯ   
                    _______________________   
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     [๘๔]   กสุลา   ธมฺมา   ธมฺมา   อกสุลา   ฯ   กุสลา  ธมฺมา   
ธมฺมา   อพฺยากตา   ฯ   อกุสลา   ธมฺมา  ธมฺมา  กุสลา  ฯ  อกุสลา   
ธมฺมา   ธมฺมา   อพฺยากตา   ฯ  อพฺยากตา  ธมฺมา  ธมฺมา  กุสลา  ฯ   
อพฺยากตา ธมฺมา ธมฺมา อกุสลา ฯ   
     [๘๕]  น  กุสลา  น  ธมฺมา  น  ธมมฺา  น  อกุสลา ฯ น กุสลา   
น  ธมฺมา  น  ธมฺมา  น  อพฺยากตา  ฯ  น  อกุสลา น ธมฺมา น ธมมฺา   
น   กุสลา   ฯ  น  อกุสลา  น  ธมฺมา  น  ธมฺมา  น  อพฺยากตา  ฯ   
น  อพฺยากตา  น  ธมฺมา  น  ธมฺมา  น กุสลา ฯ น อพฺยากตา น ธมฺมา   
น ธมฺมา น อกุสลา ฯ   
                      อุทฺเทสวาโร ฯ   
                      _________________   
                       นิทฺเทสวาโร   
     [๘๖]   กสุลา   กุสลา   ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  กสุลา  ธมฺมา   
กุสลาติ:   อามนฺตา   ฯ   อกุสลา   อกุสลา   ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ   
อกุสลา   ธมมฺา   อกุสลาติ:   อามนฺตา   ฯ   อพฺยากตา   อพฺยากตา   
ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ อพฺยากตา ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๗]  น  กุสลา  น  กสุลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  กุสลา   
ธมฺมา   น  กสุลาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อกุสลา  น  อกุสลา  ธมฺมาติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   อกุสลา   ธมฺมา   น   อกุสลาติ:   อามนฺตา  ฯ    
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น   อพฺยากตา   น  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อพฺยากตา   
ธมฺมา น อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๘๘]   กสุลา   กุสลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  ธมฺมา  อกุสลา   
ธมฺมาติ:   อกสุลา  ธมฺมา  ธมฺมา  เจว  อกุสลา  ธมมฺา  จ  อวเสสา   
ธมฺมา   น  อกุสลา  ธมฺมา  ฯ  กสุลา  กสุลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ   
ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อพฺยากตา  ธมฺมา  ธมฺมา  เจว อพฺยากตา   
ธมฺมา   จ   อวเสสา   ธมฺมา   น   อพฺยากตา   ธมฺมา  ฯ  อกุสลา   
อกุสลา   ธมมฺาติ:   อามนฺตา   ฯ   ธมฺมา   กุสลา  ธมฺมาติ:  กุสลา   
ธมฺมา   ธมฺมา   เจว  กุสลา  ธมฺมา  จ  อวเสสา  ธมฺมา  น  กุสลา   
ธมฺมา    ฯ    อกุสลา   อกสุลา   ธมฺมาติ:   อามนฺตา   ฯ   ธมฺมา   
อพฺยากตา   ธมฺมาติ:   อพฺยากตา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว  อพฺยากตา   
ธมฺมา   จ   อวเสสา   ธมฺมา   น  อพฺยากตา  ธมฺมา  ฯ  อพฺยากตา   
อพฺยากตา    ธมฺมาติ:    อามนฺตา    ฯ   ธมฺมา   กุสลา   ธมฺมาติ:   
กุสลา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว   กุสลา   ธมฺมา  จ  อวเสสา  ธมฺมา   
น   กุสลา   ธมฺมา  ฯ  อพฺยากตา  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ   
ธมฺมา   อกุสลา   ธมฺมาติ:   อกุสลา   ธมฺมา   ธมฺมา  เจว  อกุสลา   
ธมฺมา จ อวเสสา ธมฺมา น อกุสลา ธมฺมา ฯ   
     [๘๙]  น  กุสลา  น  กสุลา  ธมมฺาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ธมฺมา   
น   อกุสลา   ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  กุสลา  น  กสุลา  ธมฺมาติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  ธมฺมา  น  อพฺยากตา  ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ น อกสุลา    
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น   อกุสลา   ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ธมฺมา  น  กสุลา  ธมฺมาติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  อกุสลา  น  อกุสลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ น ธมฺมา                   
น   อพฺยากตา   ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อพฺยากตา  น  อพฺยากตา   
ธมฺมาติ:   อามนฺตา  ฯ  น  ธมฺมา  น  กสุลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ   
น  อพฺยากตา  น  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา ฯ น ธมฺมา น อกุสลา   
ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ   
                     __________________   
     [๙๐]   กุสลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  ธมฺมา  กุสลา  ธมฺมาติ:   
กุสลา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว   กุสลา   ธมฺมา  จ  อวเสสา  ธมฺมา   
น  กุสลา  ธมฺมา  ฯ  อกสุลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  ธมฺมา  อกสุลา   
ธมฺมาติ:   อกสุลา  ธมฺมา  ธมฺมา  เจว  อกุสลา  ธมมฺา  จ  อวเสสา   
ธมฺมา   น   อกุสลา   ธมฺมา   ฯ  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ   
ธมฺมา    อพฺยากตา    ธมฺมาติ:   อพฺยากตา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว   
อพฺยากตา ธมฺมา จ อวเสสา ธมฺมา น อพฺยากตา ธมฺมา ฯ   
     [๙๑]  น  กุสลา  น  ธมฺมาติ:  กุสล  เปตฺวา  อวเสสา ธมฺมา   
น  กุสลา  ธมฺมา  กุสล ฺจ  ธมฺเม  จ  เปตฺวา อวเสสา น เจว กุสลา   
น  จ  ธมฺมา  ฯ  น  ธมฺมา  น  กุสลา ธมมฺาติ: อามนฺตา ฯ น อกุสลา   
น   ธมฺมาติ:   อกุสล  เปตฺวา  อวเสสา  ธมฺมา  น  อกุสลา  ธมมฺา   
อกุสล ฺจ  ธมฺเม  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว อกุสลา น จ ธมมฺา ฯ   
น  ธมฺมา  น  อกุสลา  ธมมฺาติ:  อามนฺตา  ฯ น อพฺยากตา น ธมฺมาติ:    
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อพฺยากต  เปตฺวา  อวเสสา  ธมฺมา  น  อพฺยากตา  ธมฺมา อพฺยากต ฺจ   
ธมฺเม  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อพฺยากตา  น  จ  ธมฺมา  ฯ   
น ธมฺมา น อพฺยากตา ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๙๒]  กุสลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมาติ:   
อกุสลา   ธมมฺา   ธมฺมา   เจว  อกุสลา  ธมฺมา  จ  อวเสสา  ธมฺมา   
น   อกุสลา   ธมฺมา   ฯ   กสุลา   ธมฺมาติ:   อามนฺตา   ฯ  ธมฺมา   
อพฺยากตา   ธมฺมาติ:   อพฺยากตา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว  อพฺยากตา   
ธมฺมา   จ   อวเสสา   ธมฺมา   น   อพฺยากตา   ธมฺมา  ฯ  อกุสลา   
ธมฺมาติ:   อามนฺตา   ฯ   ธมฺมา   กุสลา   ธมฺมาติ:   กสุลา  ธมฺมา   
ธมฺมา  เจว  กุสลา  ธมฺมา  จ  อวเสสา  ธมฺมา  น  กสุลา  ธมฺมา ฯ   
อกุสลา    ธมมฺาติ:    อามนฺตา   ฯ   ธมมฺา   อพฺยากตา   ธมฺมาติ:   
อพฺยากตา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว   อพฺยากตา   ธมฺมา  จ  อวเสสา   
ธมฺมา   น   อพฺยากตา  ธมฺมา  ฯ  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ   
ธมฺมา    กุสลา   ธมฺมาติ:   กุสลา   ธมฺมา   ธมฺมา   เจว   กุสลา   
ธมฺมา  จ  อวเสสา  ธมฺมา  น  กุสลา  ธมฺมา  ฯ  อพฺยากตา ธมฺมาติ:   
อามนฺตา   ฯ  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมาติ:  อกุสลา  ธมมฺา  ธมฺมา  เจว   
อกุสลา ธมฺมา จ อวเสสา ธมฺมา น อกสุลา ธมฺมา ฯ   
     [๙๓]  น  กุสลา  น  ธมฺมาติ:   กุสล  เปตฺวา อวเสสา ธมฺมา   
น   กุสลา   ธมฺมา  กุสล ฺจ  ธมฺเม  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว    
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กุสลา  น  จ  ธมฺมา  ฯ  น  ธมฺมา  น  อกุสลา  ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ   
น   กุสลา  น  ธมฺมาติ:  กสุล  เปตฺวา  อวเสสา  ธมฺมา  น  กุสลา   
ธมฺมา  กุสล ฺจ  ธมฺเม  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  กุสลา  น จ   
ธมฺมา  ฯ  น  ธมฺมา  น  อพฺยากตา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ น อกสุลา   
น   ธมฺมาติ:   อกุสล  เปตฺวา  อวเสสา  ธมฺมา  น  อกุสลา  ธมมฺา   
อกุสล ฺจ   ธมฺเม   จ   เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อกุสลา  น  จ   
ธมฺมา   ฯ  น  ธมฺมา  น  กสุลา  ธมฺมาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อกุสลา   
น   ธมฺมาติ:   อกุสล  เปตฺวา  อวเสสา  ธมฺมา  น  อกุสลา  ธมมฺา   
อกุสล ฺจ   ธมฺเม   จ   เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อกุสลา  น  จ   
ธมฺมา  ฯ  น  ธมฺมา  น  อพฺยากตา  ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ น อพฺยากตา   
น   ธมฺมาติ:   อพฺยากต   เปตฺวา   อวเสสา  ธมฺมา  น  อพฺยากตา   
ธมฺมา  อพฺยากต ฺจ  ธมฺเม  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว อพฺยากตา   
น  จ  ธมฺมา  ฯ  น  ธมฺมา น กุสลา ธมมฺาติ: อามนฺตา ฯ น อพฺยากตา   
น   ธมฺมาติ:   อพฺยากต   เปตฺวา   อวเสสา  ธมฺมา  น  อพฺยากตา   
ธมฺมา  อพฺยากต ฺจ  ธมฺเม  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว อพฺยากตา   
น จ ธมฺมา ฯ น ธมฺมา น อกุสลา ธมฺมาติ: อามนฺตา ฯ   
                      นิทฺเทสวาโร ฯ   
                    ปณฺณตฺติวาร นิฏ ิต ฯ   
                    _______________________   
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                       ปวตฺติวาโร   
     [๙๔]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๙๕]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺส   อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อรูเป   กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  กสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
ป ฺจโวกาเร    กุสลาน    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   กุสลา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺตีติ:   
สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   โน  จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   ป ฺจโวกาเร   กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๙๖]   ยสสฺ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อรูเป   อกุสลาน  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
ป ฺจโวกาเร   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อกสุลา   จ   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
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สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   ป ฺจโวกาเร   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  อพฺยากตา   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อกสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๙๗]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    อามนฺตา    ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๘]  ยตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อส ฺสตฺเต  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯใ   
     [๙๙]   ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    ตตฺถ    อกสุลา    ธมฺมา    อุปฺปชชฺนตีฺติ:   อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺติ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๐๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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อกุสลา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺส ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๑๐๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อรูเป   กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส  ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    ป ฺจโวกาเร    กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ กุสลา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ    กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   ป ฺจโวกาเร   กุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  กุสลา   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๐๒]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อรูเป   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ อพฺยากตา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    ป ฺจโวกาเร   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ    อกุสลา    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺตีติ:   สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน    
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ปวตฺเต   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ   
ป ฺจโวกาเร   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๐๓]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺนฺตีติ:   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส          ภงฺคกฺขเณ         กุสลวิปปฺยุตฺตอกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   กสุลา   จ   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ยสฺส   
วา  ปน  อกสุลา  ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
กุสลาน    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   
โน   จ   เตส   กุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ        อกุสลวิปฺปยุตฺตกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ   
     [๑๐๔]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ: สพฺเพส อุปปชฺชนฺตาน ปวตฺเต กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    กสุลา    ธมฺมา   น   อุปฺปชชฺนฺติ   โน   จ   
เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺนติฺ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต    
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จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  อกุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  กุสลา  จ   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อพฺยากตา  จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยสสฺ วา ปน   
อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
อรูเป   กุสลาน  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
โน   จ   เตส   กุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   อกุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๐๕]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น อุปปฺชฺชนฺตีติ: สพฺเพส อุปปชฺชนฺตาน ปวตฺเต อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   
เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺนติฺ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อกสุลา  จ   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อพฺยากตา  จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยสสฺ วา ปน   
อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
อรูเป  อกุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ อกสุลา จ ธมฺมา น อุปฺปชชฺนติฺ ฯ   
     [๑๐๖]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  อกุสลา  ธมมฺา    
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น อุปฺปชฺชนติฺ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๗]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อุปฺปชชฺนฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ตตฺถ กุสลา ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺตีติ: นตฺถ ิฯ   
     [๑๐๘]   ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อุปฺปชชฺนฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ:  นตฺถิ ฯ   
     [๑๐๙]   ยสฺส  ยตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  อกสุลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
น อุปฺปชฺชนติฺ สพฺเพส จิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ กุสลวิปฺปยุตฺตอกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ      อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     กุสลา     จ   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อกุสลา  จ  ธมมฺา  น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชชฺนฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ สพฺเพส   
จิตฺตสฺส          ภงฺคกฺขเณ         อกุสลวิปฺปยุตฺตกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนติฺ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๑๐]   ยสฺส  ยตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ    
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อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป  อกุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตา จ   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  อรูเป   
กุสลาน   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   อกุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   กสุลา   จ  ธมมฺา   
น อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๑๑]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรูเป   กุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตา จ   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  อรูเป    
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อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อรูเป  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ อกสุลา จ ธมฺมา น อุปฺปชชฺนติฺ ฯ   
                      _________________   
     [๑๑๒]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๑๓]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส กสุลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๑๔]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๑๕]   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชชฺิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๑๖]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  อส ฺสตฺเต    
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สตฺเต   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๑๗]   ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ   อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๑๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   
สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  อกสุเล  จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๑๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเนอส ฺสตฺตาน   
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เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   อิตเรส  จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๐]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเนอส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิตฺถ  อิตเรส  จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน   
เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   อกุสลา   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๑]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกุสลา   ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๒๒]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๒๓]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา              
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ    
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     [๑๒๔]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อกุสลา  ธมมฺา   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๕]   ยตฺถ   กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมมฺา น อุปฺปชชฺิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๒๖]   ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๒๗]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  อกุสเล   
จิตฺเต   วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  สุทธฺาวาสาน  ทุติเย   
จิตฺเต    วตฺตมาเนอส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   กสุลา   จ   ธมมฺา   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๘]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาน  อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   น  อุปปฺชฺชิตฺถ    
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โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชิตฺถ อพฺยากตา จ   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ ยสฺส วา ปน ยตฺถ อพฺยากตา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส ตตฺถ กสุลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเนอส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ อพฺยากตา   
จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
                     __________________   
     [๑๓๐]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ   ตสฺส  อกุสลา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   อิตเรส  เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
อกุสลา   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๑]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อพฺยากตา    
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ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    ตสฺส    กุสลา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   
โน   จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  อิตเรส  เตส  อพฺยากตา   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๒]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    ตสฺส    อกสุลา    ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    ยสสฺ   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ  โน  จ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   อิตเรส  เตส  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๓]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกุสลา   ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๔]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺตีติ:  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ    อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   จตุโวกาเร  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 55 

     [๑๓๕]   ยตฺถ   อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   จตุโวกาเร  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ อกสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๖]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺตีติ:   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ยสฺส   
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   กสุลา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
กุสลา   จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๗]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   
ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส    
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ตตฺถ    อพฺยากตา   จ   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   กุสลา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๘]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคีน     อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ อกสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๙]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตสฺส  อกสุลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกสุลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ตสฺส   กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺตีติ:   
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   เตส   อกุสลา   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  โน  จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   
อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  เตส  อกุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๔๐]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  เตส  กุสลา   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  โน  จ  เตส อพฺยากตา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    
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ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  อพฺยากตา   
จ   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ ตสฺส กสุลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๑]  ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตสฺส อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    อกุสลา   จ   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ   
อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ตสฺส  อกสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๒]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อกสุลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ตตฺถ   กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๓]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    น   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    ตตฺถ    กุสลา   ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๔๔]    ยตฺถ    อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   ตตฺถ    
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อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๔๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
กุสลา    ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๔๖]  ยสฺส  ยตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ  ตสฺส ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
เตส  ตตฺถ  กสุลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ ตสฺส ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๗]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ ตสฺส ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน    
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ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  ตตฺถ  อกสุลา  จ   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๑๔๘]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อกสุลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   
กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อกสุลา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๔๙]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถ   โน  จ  เตส   
กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ    
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ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๕๐]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺตีติ:   สพฺเพส   
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน    เตส    อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   
เตส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๕๑] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๑๕๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺตีติ:   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๕๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
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อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   กสุลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   
กุสลาน   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ   
กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๕๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  อกสุลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิตฺถ  อกสุลา จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๕๕]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺตีติ: นตฺถ ิฯ   
     [๑๕๖]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺตีติ: นตฺถ ิฯ   
     [๑๕๗]   ยสสฺ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา    
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ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๕๘] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๑๕๙]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ   
สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ กุสลา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๖๐]   ยสฺส  ยตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ    
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อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อกุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๑๖๒]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:     อคฺคมคฺคสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   อิตเรส  กุสลาน  อุปปฺาทกฺขเณ  เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺตีติ:   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ   
โน   จ   เตส   กุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๖๓]  ยสฺส  กสุลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา    
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อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนตีฺติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ  โน  จ  เตส   
กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๖๔]  ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส อพฺยากตา ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ตสฺส   อกุสลา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ  โน  จ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ  อกุสลาน  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  อพฺยากตา   
จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ อกุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๖๕] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๑๖๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส         
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   อิตเรส  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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กุสลา     ธมมฺา    อุปฺปชชฺนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
กุสลาน   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๖๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ    ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   
ธมฺมา       อุปฺปชฺชนฺตีติ:      สพฺเพส      จิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    กุสลาน    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๖๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ อกุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ    
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อกุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๑๖๙]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
กุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส   อกสุลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  ยสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อกุสลา  จ  ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   โน   จ   เตส  กุสลา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนตฺาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
อกุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๑๗๐]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา     น     อุปฺปชชฺิสฺสนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส   กุสลา   จ   ธมฺมา    
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น   อุปฺปชฺชนฺติ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   อพฺยากตา   ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๗๑]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น อุปปฺชฺชิสฺสนฺตีติ: สพฺเพส จิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน   
เตส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   อกุสลา   จ   ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    ตสฺส   อกุสลา   ธมมฺา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๗๒] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๑๗๓]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ   กุสลา   จ   ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา    
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น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กสุลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชสิฺสนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนตฺาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ   
     [๑๗๔]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๗๕]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา    
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ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  ตตฺถ  อกสุลา  จ   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   อพฺยากตา   จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                      _________________   
     [๑๗๖]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคีน     อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ  อิตเรส  เตส  กุสลา  จ   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   ตสฺส   กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๗๗]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  อิตเรส   
เตส    กุสลา    จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๗๘]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   อกุสลา   ธมฺมา    
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อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  อิตเรส   
เตส    อกุสลา    จ   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
ตสฺส อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๗๙] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชตฺิถ ฯเปฯ   
     [๑๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กสุลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา     ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   
ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ตตฺถ  กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ    ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ    
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กุสลา   จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ  ฯ   
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   ตสฺส   
ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเน     อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    อุปฺปชชฺิตฺถาติ:    สทฺุธาวาสาน    ทุติเย   จิตฺเต   
วตฺตมาเน     อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถ   
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ อกสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๘๓]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา   
ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา    
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น อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ ตสฺส กสุลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๑๘๔]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ตสฺส   กสุลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๘๕]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   นตฺถ ิ  ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   ตสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๘๖] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ   
     [๑๘๗]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ ฯี   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา    ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   
ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา    
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น อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๘๘]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   ฯ   ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๑๘๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ:   อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   ฯ   ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
                    อุปฺปาทวาร นิฏ ิต ฯ   
     [๑๙๐]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌนฺตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   อกุสลา  ธมมฺา  นิรุชฌฺนติฺ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌนฺตีติ: โน ฯh   
     [๑๙๑]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   ตสฺส   อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺตีติ:    อรเูป   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   กุสลาe   
ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌนฺติ   
ป ฺจโวกาเร   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ   
อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ    ตสฺส    กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺตีติ:   สพฺเพส   
จวนฺตาน   ปวตฺเต   กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา    
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ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  โน  จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ป ฺจโวกาเร   
กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา   จ  ธมฺมา  นริุชฺฌนฺติ  กุสลา   
จ ธมฺมา นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๑๙๒]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺติ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   อรูเป   อกุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌนฺติ   
ป ฺจโวกาเร  อกุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ   
อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ   ตสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
ปวตฺเต   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ   เตส   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺนติฺ  ป ฺจโวกาเร   
อกุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นริุชฺฌนฺติ  อกสุลา จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๑๙๓]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ   
ตตฺถ กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๙๔]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ   
ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ  จตุโวกาเร    
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ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   กุสลา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๑๙๕]   ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺติ   ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  โน  จ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌนฺติ   
จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ   
อกุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌนติฺ ฯ   
     [๑๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กสุลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌนฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ตสฺส ตตฺถ กุสลา ธมมฺา นิรุชฺฌนตีฺติ: โน ฯ   
     [๑๙๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   อรูเป   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   ป ฺจโวกาเร   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   
กุสลา   จ   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   อพฺยากตา   จ  ธมฺมา  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา     ธมมฺา     นิรชฺุฌนฺตีติ:     สพฺเพส    จวนฺตาน    ปวตฺเต   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ  ป ฺจโวกาเร  กุสลาน    
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ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  กุสลา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๑๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   อรูเป   อกุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   ป ฺจโวกาเร   อกสุลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ   
อกุสลา   จ   ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา     ธมฺมา     นิรชุฌฺนฺตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    ปวตฺเต   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา ธมฺมา นิรุชฺฌนติฺ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌนฺติ  ป ฺจโวกาเร  อกุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา  นริุชฺฌนฺติ  อกสุลา   
จ ธมฺมา นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๑๙๙]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อกุสลา ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌนฺตีติ:    อกุสลาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส   กสุลา   ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌนฺติ    โน   จ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    กสุลวิปฺปยุตฺตอกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   อกุสลา   จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนตีฺติ:   
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กุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  โน  จ  เตส   
กุสลา    ธมฺมา    น    นิรุชฌฺนฺติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
อกุสลวิปฺปยุตฺตกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ      นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อกสุลา   จ   ธมมฺา   น  นิรชุฌฺนฺติ  กุสลา  จ   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ฯ   
     [๒๐๐]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ ตสฺส อพฺยากตา ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ  โน  จ  เตส อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌนฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   อกุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน             
อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺตีติ:   
อรูเป   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ   
โน   จ   เตส   กุสลา   ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนตฺาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   อกุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๐๑]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  นริชฺุฌนฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต อกุสลวิปปฺยุตฺตจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ  เตส   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต    
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จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป  กุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  อกสุลา  จ   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น นิรชุฌฺนฺติ ฯ ยสฺส วา ปน   
อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺตีติ:   
อรูเป   อกุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ   
โน   จ   เตส   อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนตฺาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา น นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๒๐๒]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๐๓]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๐๔]   ยตฺถ   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺนตีฺติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๐๕]   ยสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺนฺตีติ:   อกสุลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   กุสลวิปฺปยุตฺตอกุสล-    
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วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  กสุลา  จ   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนตีฺติ:   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อกุสลวิปฺปยุตฺตกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๒๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    กุสลา    ธมมฺา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา ธมฺมา น นิรุชฌฺนฺติ สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   อกุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   กุสลา  จ  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  อพฺยากตา   
จ   ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺตีติ: อรูเป กุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ  สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   อกุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น นิรุชฺฌนฺติ ฯ    
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     [๒๐๗]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    อกุสลา   ธมมฺา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ   
สพฺเพส    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   
กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อกสุลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺนฺติ   
อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺตีติ:   
อรูเป    อกุสลาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น นิรุชฺฌนฺติ สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   กุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  อกสุลา จ   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ฯ   
                     __________________   
     [๒๐๘]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๐๙]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๒๑๐]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๑๑]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ   
ตตฺถ กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๑๒]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ     ตตฺถ    กุสลา    ธมฺมา    นริุชฺฌิตฺถาติ:    อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ   โน   จ  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถ กสุลา จ ธมฺมา นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๒๑๓]   ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   อส ฺสตฺเต  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถ อกุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
     [๒๑๔]  ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ อกุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อกุสลา    
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ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถาติ: สุทฺธาวาสาน   
ทุติเย    อกุสเล    จิตฺเต    วตฺตมาเน    เตส    ตตฺถ    อกุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺตฺิถ   
อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ กสุลา จ ธมฺมา นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๒๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา    ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กสุลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ   อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ ฯ   
     [๒๑๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    อกสุลา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน   
เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ   อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ อกุสลา จ ธมฺมา นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๒๑๗]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา ธมฺมา    
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น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๑๘]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๑๙]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๒๐]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิตฺถ  ตตฺถ  อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๒๑]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๒๒]   ยตฺถ   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๒๓]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สทฺุธาวาสาน   ทุติเย   อกุสเล   
จิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ    
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เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาสาน  ทุติเย   
จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กสุลา   จ  ธมมฺา   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   อกุสลา   จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๒๔]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ อพฺยากตา จ   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ กสุลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๒๕]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น นิรชฺุฌิตฺถ อพฺยากตา จ   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________    
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     [๒๒๖]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ   ตสฺส   อกุสลา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
โน   จ  เตส  อกุสลา  ธมมฺา  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ  อิตเรส  เตส  กุสลา  จ   
ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๒๒๗]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  อคฺคมคฺคสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    เตส    อพฺยากตา    ธมฺมา   นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
โน    จ    เตส    กุสลา    ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   อิตเรส   เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ   
     [๒๒๘]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา  นริุชฺฌิสสฺนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา     นิรชฺุฌิสฺสนฺติ    ตสฺส    อกุสลา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนตีฺติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    ยสสฺ   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   โน  จ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   อิตเรส   เตส  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ อกุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ ฯ    
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     [๒๒๙] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ ฯเปฯ   
     [๒๓๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   นริุชฺฌิสฺสนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิสฺสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๓๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ     กุสลา     ธมฺมา    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    อิตเรส    จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน    เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌิสสฺนฺติ ฯ   
     [๒๓๒]   ยสฺส   ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺติ    ตสฺส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา    
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นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคีน     อรหนฺตาน     ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  อิตเรส  จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ฯ   
     [๒๓๓]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ตสฺส  อกสุลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อกสุลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   กสุลา   ธมฺมา   น  นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:   
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  โน  จ เตส กุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน  เตส   
อกุสลา จ ธมมฺา น นิรุชฌฺสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ฯ   
     [๒๓๔]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อรหนฺตาน   
เตส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ  ฯ ยสสฺ วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตสฺส    กสุลา    ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๓๕]  ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ตสฺส  อพฺยากตา    
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ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   โน   จ   เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกสุลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ   
อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ ยสฺส วา ปน อพฺยากตา ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๓๖] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ฯเปฯ   
     [๒๓๗]  ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    น   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อคคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา จ ธมมฺา น นิรุชฌฺสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ฯ   
     [๒๓๘]  ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อรหนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กสุลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ อพฺยากตา จ    
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ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺิสฺสนตีฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๒๓๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   น  นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺสิฺสนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ อพฺยากตา ธมฺมา น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
ตสฺส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                     __________________   
     [๒๔๐]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ   
ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน   
เตส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   กสุลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา  จ  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ   
กุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌนติฺ ฯ   
     [๒๔๑]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา    
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นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส    กุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     กุสลวิปปฺยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถ   โน   จ  เตส   
กุสลา    ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา   
จ ธมฺมา นิรุชฌฺิตฺถ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๒๔๒]  ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา ธมฺมา               
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌตฺิถ    ตสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถ   โน   จ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌนฺติ  อกุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ อกุสลา จ ธมฺมา นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๒๔๓] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯเปฯ   
     [๒๔๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺตีติ:   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ    
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     [๒๔๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺตีติ:   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   โน  จ   
เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌิตฺถ อกุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌนติฺ ฯ   
     [๒๔๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌนฺตีติ:   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   โน  จ   
เตส    ตตฺถ    อกุสลา    ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   อกุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ  อกสุลา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๔๗]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ   นริุชฺฌตฺิถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกุสลา  ธมมฺา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๔๘]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 92 

ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๔๙]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺนตีฺติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๕๐] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺนฺติ ฯเปฯ   
     [๒๕๑]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    กุสลา    ธมมฺา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  โน  จ  เตส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ สุทฺธาวาสาน   
ทุติเย    จิตฺเต    วตฺตมาเน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา   
จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  อกุสลา  จ  ธมมฺา น นิรุชฌฺตฺิถ ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๕๒]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา    
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น นิรุชฌฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๕๓]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา  จ   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น นิรชุฌฺิตฺถ ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๒๕๔]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   กุสลา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ   โน   จ   เตส   อกสุลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   
อิตเรส   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   กุสลา   จ   ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ   
อกุสลา   จ   ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   กสุลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     กุสลวิปปฺยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  อกุสลา  ธมฺมา  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  กุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกสุลา   จ  ธมมฺา    
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นิรุชฺฌิสฺสนติฺ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๕๕]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   กสุลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     กุสลวิปปฺยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ  โน  จ  เตส�    
กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๕๖]  ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ  โน  จ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌนฺติ  อกุสลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๕๗] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯเปฯ   
     [๒๕๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    นิรุชฌฺสิฺสนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 95 

ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺติ    อิตเรส   กุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   
กุสลา   จ   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ   อกุสลา   จ  ธมฺมา  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา    ธมฺมา    นิรุชฌฺนตีฺติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    อกุสลา   ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  นิรุชฺฌนฺติ  กสุลาน   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  กสุลา   
จ ธมฺมา นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
     [๒๕๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมาต   
นิรุชฺฌนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  นิรุชฺฌนฺติ  กสุลาน   
ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  กสุลา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๖๐]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
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ภงฺคกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  นิรุชฺฌนฺติ  อกุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  อกสุลา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๒๖๑]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ     นิโรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน     เตส     กุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    อรหนฺตาน   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  เตส  กสุลา  จ   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา  น นิรชฺุฌิสสฺนฺติ ฯ ยสฺส วา ปน   
อกุสลา   ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺตีติ:   
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา   ธมมฺา   
น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ อคฺคมคฺคสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ฯ   
     [๒๖๒]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา     น    นิรุชฌฺิสฺสนตีฺติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
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ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
กุสลา   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺนฺติ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตสฺส    กสุลา    ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๖๓]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา     น    นิรุชฌฺิสฺสนตีฺติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน   
เตส   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตสฺส    อกุสลา   ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๖๔] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺนฺติ ฯเปฯ   
     [๒๖๕]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    กุสลา    ธมมฺา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  โน  จ เตส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรชฺุฌิสฺสนฺติ อคฺคมคฺคสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค    
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ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
กุสลา  จ  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ ตสฺส ตตฺถ กุสลา   
ธมฺมา    น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส   
ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น  นิรุชฌฺิสฺสนติฺ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรหนฺตาน  ยสฺส   
จิตฺตสฺส     อนนฺตรา     อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    ตสฺส    จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ฯ   
     [๒๖๖]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กุสลา  จ   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส   
วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๖๗]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ    
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อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  อกุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อกสุลา  จ   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส   
วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ อกุสลา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๒๖๘]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ   โน   จ   
เตส    อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิสฺสนฺติ   อิตเรส   เตส   กุสลา   จ   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อกุสลา      ธมฺมา      นิรุชฌฺิสฺสนฺติ     ตสฺส     กุสลา     ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๖๙]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส   กุสลา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  อิตเรส   
เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา  นิรชฺุฌิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา นิรุชฺฌิสสฺนฺติ ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๒๗๐]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   
อิตเรส   เตส   อกุสลา   จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ   
ตสฺส อกุสลา ธมฺมา นิรุชฌฺิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๗๑] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌิตฺถ ฯเปฯ   
     [๒๗๒]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  อิตเรส   
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ   
อกุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ อกุสลา ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถาติ:  สุทธฺาวาสาน   
ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน    เตส    ตตฺถ    อกุสลา   จ   ธมฺมา   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   
กุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
     [๒๗๓]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา     ธมฺมา     นิรชฺุฌิสฺสนฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    
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เตส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   
ตตฺถ    กุสลา    จ    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
ตสฺส    ตตฺถ   กุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   
จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  นิรุชฺฌิตฺถ  อิตเรส   
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ กุสลา จ ธมฺมา นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
     [๒๗๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา   จ   ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺิตฺถาติ:  สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ    อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถ   อิตเรส   จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน    เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ   
อกุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌิตฺถ ฯ    
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     [๒๗๕]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  นริุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกุสลา   ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น นิรุชฺฌิตฺถาติ: นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๒๗๖]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น นิรุชฺฌิตฺถาติ: นิรุชฌฺิตฺถ ฯ   
     [๒๗๗]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
     [๒๗๘] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถ ฯเปฯ   
     [๒๗๙]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  สุทฺธาวาสาน ทุติเย จิตฺเต วตฺตมาเน   
เตส  ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ โน จ เตส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   กุสลา   จ   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา   
น    นิรชฺุฌิตฺถาติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน    ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺตฺิถ   
อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  กุสลา   
จ ธมฺมา น นริุชฺฌิตฺถ ฯ    
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     [๒๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ               
อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
     [๒๘๑]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถาติ: นิรุชฺฌิตฺถ ฯ   
                    นิโรธวาร นิฏ ิต ฯ   
     [๒๘๒]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌนฺตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   อกุสลา  ธมมฺา  นิรุชฌฺนติฺ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๒๘๓]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๒๘๔]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๒๘๕]   ยตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺนฺติ    
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ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๘๖]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ    โน   จ   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ กสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๒๘๗]   ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌนฺติ   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อส ฺสตฺเต  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    จตุโวกาเร    ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ    อพฺยากตา    จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๒๘๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌนฺตีติ:  โน  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา นิรุชฺฌนฺติ ตสฺส ตตฺถ กุสลา ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๒๘๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺตีติ:    โน    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ    
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     [๒๙๐]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺนฺตีติ:   โน   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺนฺติ    ตสฺส    ตตฺถ    อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ: โน ฯ   
     [๒๙๑]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   อกุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส  กุสลา  ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺนฺติ   โน   จ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌนฺติ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
อกุสลา   จ  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌนฺติ   ตสฺส   กสุลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   กุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อกสุลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ  โน  จ  เตส กุสลา   
ธมฺมา      น     อุปฺปชฺชนติฺ     อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส อกุสลา จ ธมฺมา น นริุชฺฌนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๒๙๒]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌนฺตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ เตส อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      อรูเป      กุสลากุสลาน      ภงฺคกฺขเณ     เตส     
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กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น นิรชฺุฌนฺติ ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   โน   จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   
กุสลากุสลาน   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ   
     [๒๙๓]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌนฺตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน  จ  เตส   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   กสุลากุสลาน  ภงฺคกฺขเณ   
เตส   อกุสลา   จ   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ ตสฺส   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ   เตส  อกุสลา  ธมมฺาh   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนตฺาน  ปวตฺเต  อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   กสุลากุสลาน   ภงฺคกฺขเณ  เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
     [๒๙๔]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา    
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น   นิรุชฌฺนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๒๙๕]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนตีฺติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๙๖]   ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๒๙๗]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺนฺตีติ:   อกสุลาน  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อกุสลวิปปฺยุตฺตจิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    กุสลา    จ    ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌนฺติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    กุสลา   ธมมฺา   น   
อุปฺปชฺชนฺติ    อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    กุสลวิปฺปยตฺุตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   
น นิรุชฌฺนฺติ กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ    
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     [๒๙๘]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต    กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ   อรูเป   กุสลากุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  กสุลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  อพฺยากตา จ   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ:  กุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌนฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต    กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ   อรูเป   กุสลากุสลาน   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นริุชฺฌนฺติ  กุสลา  จ   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๒๙๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา   น   นิรุชฺฌนฺตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา   น  อุปฺปชชฺนฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌนฺติ  สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อรูเป   
กุสสากุสลาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    อกุสลา    จ   ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
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ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  นิรชฺุฌนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   อกุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌนฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   สพฺเพส   อุปปชฺชนตฺาน  ปวตฺเต  อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อรูเป    กุสลากุสลาน    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา น นิรชฺุฌนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนติฺ ฯ   
                     __________________   
     [๓๐๐]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกสุลา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๐๑]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๐๒]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๐๓]   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกุสลา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๐๔]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตตฺถ  อพฺยากตา    
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ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ    ตตฺถ    กุสลา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ   โน   จ  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ กสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๐๕]   ยตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ    ตตฺถ    อกุสลา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิตฺถ   โน  จ  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ อกุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   
สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  อกสุเล  จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ   
อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ กสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๐๗]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ    
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อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺตฺิถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กสุลา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   
ตตฺถ อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌิตฺถ กสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน  อส ฺสตฺตาน   
เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   อิตเรส  จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๐๙]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา น นิรุชฌฺิตฺถ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๑๐]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๑๑]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌิตฺถาติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา    
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น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น อุปปฺชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๑๒]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๑๓]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๑๔]   ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชตฺิถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๑๕]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สทฺุธาวาสาน   ทุติเย   อกุสเล   
จิตฺเต   วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อกสุลา จ   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ อกุสลา ธมฺมา น นิรุชฺฌิตฺถ   
ตสฺส ตตฺถ กสุลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๑๖]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ    
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โน   จ   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อพฺยากตา   
จ   ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส ตตฺถ กสุลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๑๗]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย  จิตฺเต   
วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ อพฺยากตา ธมฺมา น นิรุชฺฌิตฺถ สทฺุธาวาส อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น นิรชุฌฺิตฺถ   
ตสฺส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๓๑๘]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ   ตสฺส  อกุสลา   
ธมฺมา     นิรชฺุฌิสฺสนฺตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   อิตเรส   เตส  กุสลา  จ  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   
อกุสลา   จ   ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๑๙]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา    
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ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคีน  
อรหนฺตาน    เตส    อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรชฺุฌิสฺสนฺติ    โน   จ   
เตส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   อิตเรส   เตส  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ ฯ   
     [๓๒๐]   ยสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคีน  
อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เตส    อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส   อกุสลา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส    เตส    อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๓๒๑]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อกุสลา ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อกุสลา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๒๒]   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ:  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   โน   จ   ตตฺถ   กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   จตุโวกาเร  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ ฯ    
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     [๓๒๓]   ยตฺถ   อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิสสฺนฺตีติ:   อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ    อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   โน   จ   ตตฺถ   อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   จตุโวกาเร  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๓๒๔]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:   ยสสฺ   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   เตส   ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  อิตเรส  จตุโวการาน ป ฺจโวการาน   
เตส    ตตฺถ    กุสลา    จ    ธมฺมา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   อกุสลา   จ   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ตสฺส ตตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส       
ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ กุสลา ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ ฯ    
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     [๓๒๖]   ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ:     อคฺคมคฺคสมงฺคีน     อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส๑   
อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ   
     [๓๒๗]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตสฺส  อกสุลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อกสุลา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   กสุลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ:   
ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสสฺนฺติ   เตส   อกุสลา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ   
อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน  เตส  อกุสลา  จ  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ ฯ   
     [๓๒๘]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  เตส  กุสลา   
ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    โน   จ   เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส    
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วา   ปน   อพฺยากตา   ธมมฺา   น  นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๒๙]  ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคีน    อรหนฺตาน   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺติ   โน   จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  อกสุลา  จ  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
อพฺยากตา   จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺสิฺสนฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๓๓๐]   ยตฺถ   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ  ตตฺถ  อกสุลา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อกุสลา ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๓๑]  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิสฺสนฺติ ตตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๓๒]    ยตฺถ    อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชสฺิสนฺติ   ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตตฺถ    อกุสลา   ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: นตฺถิ ฯ    
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     [๓๓๓]  ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ  ตสฺส ตตฺถ   
อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    น   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   น  นิรชุฌฺิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
กุสลา    ธมฺมา    น    อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนตฺาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา น อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ ฯ   
     [๓๓๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   
อรหนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   กุสลา   จ   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   
อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๓๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   
อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค    ปฏลิภิสฺสนฺติ   
อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อกุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ    
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โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ   
อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ   อกุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิสสฺนฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๓๓๖]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรชุฌฺิตฺถ   
ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส    อกุสลา    ธมฺมา    นิรุชฺฌิตฺถ    โน    จ    เตส   กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ กสุลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๓๗]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิตฺถ    ตสฺส   กุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  กสุลา   
ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ   กสุลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อพฺยากตา   จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 120 

     [๓๓๘]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ   ตสฺส   อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺตีติ:   สพฺเพส   
จิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ      อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺิตฺถ   
โน   จ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  อกุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    อพฺยากตา    จ    ธมฺมา   นิรชฺุฌตฺิถ   อกุสลา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๓๙] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๓๔๐]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา  นิรุชฌฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  จ   
ธมฺมา นิรุชฺฌตฺิถ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๔๑]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
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อุปฺปาทกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นริุชฺฌิตฺถ   
โน   จ   เตส   กุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นริุชฺฌิตฺถ   กุสลา  จ  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๔๒]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อพฺยากตา    ธมฺมา    นิรุชฌฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    อกสุลา   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นริุชฺฌิตฺถ   
โน    จ    เตส    ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   อกุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรชฺุฌิตฺถ  อกุสลา  จ   
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๔๓]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   นริุชฌฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อกุสลา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๔๔]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา   
ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนตีฺติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๔๕]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   นิรุชฌฺิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา    
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ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๓๔๖] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
    [๓๔๗]   ยสฺส   ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๔๘]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถ  สุทฺธาวาส  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฌฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมมฺา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๔๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิตฺถาติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ    
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อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อกุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิตฺถ   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา  จ   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา น นิรชฺุฌิตฺถ ฯ ยสสฺ วา ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   น  นิรชฺุฌิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๓๕๐]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   ยสฺส   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  กุสลา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมฺมา  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  อิตเรส   
กุสลาน  อุปปฺาทกฺขเณ  เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  อกสุลา  จ   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อกุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ   
ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส   อกุสลา   ธมฺมา   นริุชฺฌิสฺสนฺติ   โน   จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ    กุสลาน    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   อกุสลา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๑]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อพฺยากตา    
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ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   ตสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   
จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน      เตส      อพฺยากตา      ธมฺมา      นริุชฺฌิสฺสนฺติ   
โน   จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ  กุสลาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๒]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตาห   
ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนตีฺติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อพฺยากตา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ  โน  จ  เตส   
อกุสลา     ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    อกสุลาน    อุปปฺาทกฺขเณ    เตส   
อพฺยากตา จ ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๓] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๓๕๔]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    นิรุชฌฺสิฺสนฺติ    อิตเรส    กุสลาน   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   กุสลา   จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนฺติ   อกุสลา   จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ    
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ตสฺส    ตตฺถ    กุสลา    ธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อกุสลา   
ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺติ   
กุสลาน   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อกุสลา  จ  ธมมฺา  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   
กุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๕]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส   ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   กสุลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺนติฺ   
กุสลาน    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อพฺยากตา    ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  กุสลาน   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนฺติ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 126 

อกุสลา จ ธมมฺา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๗]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  กุสลวิปฺปยตฺุตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     นโิรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน    เตส    กุสลา   
ธมฺมา   น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค  ปฏิลภิสฺสนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  กุสลา จ ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อกุสลา  ธมมฺา  น  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ:   
อคฺคมคฺคสฺส    อุปฺปาทกขฺเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   อกุสลา   ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  โน  จ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชนฺติ อคฺคมคฺคสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา  จ  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๕๘]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  สพฺเพส จิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ นิโรธสมาปนฺนาน อส ฺสตฺตาน   
เตส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  กุสลา  จ  ธมฺมา    
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น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตสฺส    กสุลา    ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๕๙]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา     น     นิรชฺุฌิสฺสนตีฺติ:     สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  จ  เตส  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนติฺ  ฯ  ยสฺส วา ปน   
อพฺยากตา    ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ    ตสฺส    อกุสลา   ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๖๐] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
     [๓๖๑]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   
อคฺคมคฺคสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อรหนฺตาน    ยสฺส    จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค    ปฏิลภิสฺสนติฺ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ   กุสลา   จ   ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  อกสุลา  จ  ธมฺมา   
น    นิรชฺุฌิสสฺนฺติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อกสุลา   ธมฺมา    
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น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น อุปฺปชฺชนฺตีติ: อคฺคมคฺคสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    อกุสลา   ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ   
อคฺคมคฺคสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อรหนฺตาน  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค   
ปฏิลภิสฺสนติฺ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ   
อกุสลา จ ธมมฺา น นิรุชฌฺสิฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
     [๓๖๒]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
กุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  กุสลา  จ   
ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิสฺสนติฺ  ฯ           
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๖๓]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   น   นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
อกุสลวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    น    นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ    
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อกุสลา    จ    ธมฺมา    น    อุปฺปชชฺนฺติ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ อพฺยากตา ธมฺมา น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
ตสฺส ตตฺถ อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนตีฺติ: อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๓๖๔]   ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อกุสลา  ธมมฺา   
นิรุชฺฌิสฺสนตีฺติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ  เตส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   อิตเรส   เตส   กุสลา   จ   ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน อกุสลา   
ธมฺมา นิรุชฺฌสิฺสนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๖๕]   ยสฺส   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   เตส   กุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
อิตเรส   เตส   กุสลา   จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ   
ตสฺส กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๖๖]   ยสฺส   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
อิตเรส   เตส   อกุสลา  จ  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา    
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นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อพฺยากตา   ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ   
ตสฺส อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๖๗] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชตฺิถ ฯเปฯ   
     [๓๖๘]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคีน   อรหนฺตาน   ยสฺส   
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   กสุลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ   
อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ  กุสลา  จ  ธมมฺา   
อุปฺปชฺชิตฺถ   อกุสลา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺสิฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อกุสลา    ธมมฺา    นิรุชฌฺสิฺสนฺติ    ตสฺส    ตตฺถ    กสุลา    ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   นิรชฺุฌิสสฺนฺติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อกุสลา จ ธมมฺา นิรุชฺฌิสสฺนฺติ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๖๙]   ยสฺส   ยตฺถ   กุสลา   ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปปฺชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมมฺา    นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   
ตตฺถ    กุสลา    จ    ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ    
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ตสฺส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   
จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส   
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ กุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๓๗๐]   ยสฺส   ยตฺถ   อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา   นิรชุฌฺิสฺสนฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อพฺยากตา   
ธมฺมา    นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   
ตตฺถ    อกุสลา    จ   ธมฺมา   อุปฺปชชฺิตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อพฺยากตา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   สุทธฺาวาสาน  ทุติเย   
จิตฺเต   วตฺตมาเน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส   
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   อพฺยากตา   จ   ธมฺมา   
นิรุชฺฌิสฺสนติฺ อกุสลา จ ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๗๑]  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส อกุสลา ธมฺมา   
น   นิรุชฌฺิสสฺนฺตีติ:   นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อกุสลา   ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๗๒]   ยสฺส   กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา    
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ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๗๓]   ยสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อพฺยากตา   
ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อพฺยากตา  ธมฺมา   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๓๗๔] ยตฺถ กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ   
     [๓๗๕]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อกุสลา   ธมมฺา   น   นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   
วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   อกุสลา   ธมฺมา   น   นิรชฺุฌิสฺสนติฺ   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
กุสลา  จ  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อกุสลา  จ  ธมฺมา  น นิรชฺุฌิสฺสนฺติ ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อกสุลา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
กุสลา   ธมฺมา   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคีน  อรหนฺตาน  ยสฺส   
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   
ธมฺมา    น   นิรุชฺฌิสฺสนติฺ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   กุสลา   ธมฺมา   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อกุสลา   จ   ธมฺมาฐ   
น นิรุชฌฺิสฺสนฺติ กุสลา จ ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๓๗๖]   ยสฺส  ยตฺถ  กุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นิรุชฌฺิสสฺนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมา    
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น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๓๗๗]  ยสฺส  ยตฺถ  อกุสลา  ธมมฺา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อพฺยากตา   ธมฺมา  น  นริุชฺฌิสฺสนฺตีติ:  นริุชฺฌิสฺสนฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อพฺยากตา  ธมฺมา  น  นิรชฺุฌิสฺสนฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
                    อุปฺปาทนิโรธวาโร ฯ   
                      ปวตฺติวาโร ฯ   
                      _________________   
                       ภาวนาวาโร   
     [๓๗๘]   โย  กุสล  ธมมฺ  ภาเวติ  โส  อกุสล  ธมฺม  ปชหตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อกุสล  ธมมฺ  ปชหติ  โส  กุสล  ธมมฺ   
ภาเวตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย  กุสล  ธมมฺ  น  ภาเวติ  โส  อกุสล   
ธมฺม  นปฺปชหตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อกุสล  ธมฺม  นปฺปชหติ   
โส กุสล ธมฺม น ภาเวตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
                      ภาวนาวาโร ฯ   
                     ธมฺมยมก นิฏ ิต ฯ   
                     __________________    
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                       อินฺทฺริยยมก   
                       ปณฺณตฺติวาโร   
     [๓๗๙]   พาวีสตินฺทฺริยานิ:   จกฺขุนทฺฺริย   โสตินทฺฺริย   ฆานินฺทฺริย   
ชิวฺหินฺทฺริย    กายินฺทฺริย    มนินฺทฺริย   อิตฺถินฺทฺริย   ปุริสินฺทฺริย  
ชีวิตินฺทฺริย  สุขินฺทฺริย  ทกฺุขินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย  
อุเปกฺขินฺทฺริย   สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย  
ป ฺ ินฺทฺริย อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย อ ฺ ินฺทฺริย อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
                     อุทฺเทโส   
     [๓๘๐]  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุ  ฯ  โสต  โสตินฺทฺริย   
โสตินฺทฺริย   โสต   ฯ   ฆาน  ฆานินฺทฺรยิ  ฆานินฺทฺรยิ  ฆาน  ฯ  ชวฺิหา   
ชิวฺหินฺทฺริย   ชิวฺหินฺทฺริย   ชิวฺหา   ฯ   กาโย  กายินฺทรฺิย  กายินฺทฺรยิ  
กาโย   ฯ   มโน   มนินฺทรฺิย   มนินฺทฺรยิ   มโน  ฯ  อิตฺถี  อิตฺถินทฺฺริย   
อิตฺถินฺทฺริย  อิตฺถี  ฯ  ปุรโิส ปุริสินฺทฺรยิ ปุริสินฺทฺรยิ ปุริโส ฯ ชีวิต  
ชีวิตินฺทฺริย   ชีวิตินฺทฺริย   ชีวิต   ฯ   สุข  สุขินฺทฺริย  สุขินฺทฺริย  
สุข  ฯ ทุกฺข ทุกฺขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย ทุกฺข ฯ โสมนสฺส โสมนสฺสินฺทฺริย  
โสมนสฺสินฺทฺริย      โสมนสฺส      ฯ     โทมนสฺส     โทมนสฺสินทฺฺริย   
โทมนสฺสินฺทฺริย   โทมนสฺส   ฯ   อุเปกฺขา   อุเปกฺขินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุเปกฺขา    ฯ   สทฺธา   สทธฺินฺทฺริย   สทธฺินฺทฺริย   สทธฺา   ฯ   วิริย   
วิริยินฺทฺริย  วิริยินฺทฺริย  วิรยิ  ฯ  สติ  สตินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สติ ฯ   
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สมาธิ    สมาธินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   สมาธิ   ฯ   ป ฺา   ป ฺ ินฺทฺริย   
ป ฺ ินฺทฺริย    ป ฺา   ฯ   อน ฺาต ฺสฺสามีติ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    อน ฺาต ฺสฺสามีติ    ฯ   อ ฺ   อ ฺ ินฺทฺริย   
อ ฺ ินฺทฺริย   อ ฺ   ฯ   อ ฺาตาวี   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺาตาวี ฯ   
     [๓๘๑]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริย  น จกฺขุนฺทฺริย น จกฺขุ ฯ น โสต   
น  โสตินฺทรฺยิ  น โสตินฺทรฺิย น โสต ฯ น ฆาน น ฆานินฺทฺริย น ฆานินฺทฺริย   
น   ฆาน  ฯ  น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหินฺทฺริย  น  ชิวฺหินฺทฺรยิ  น  ชิวฺหา  ฯ   
น  กาโย  น  กายินฺทฺริย  น  กายินฺทฺริย น กาโย ฯ น มโน น มนินทฺฺริย   
น  มนินฺทฺรยิ  น  มโน  ฯ น อิตฺถี น อิตฺถินฺทฺริย น อิตฺถินฺทฺริย น อิตฺถี ฯ  
น ปุริโส น ปุริสินฺทฺริย น ปุริสินฺทฺรยิ น ปรุิโส ฯ น ชีวิต น ชวิีตินฺทฺริย  
น   ชีวิตินฺทฺรยิ   น   ชีวิต   ฯ   น  สุข  น  สุขินฺทฺริย  น  สุขินฺทฺริย  
น  สุข  ฯ  น  ทุกฺข  น  ทกุขิฺนฺทฺริย น ทกฺุขินฺทฺริย น ทุกฺข ฯ น โสมนสฺส  
น   โสมนสฺสินฺทฺริย   น  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  โสมนสฺส  ฯ  น  โทมนสฺส   
น   โทมนสฺสินฺทฺริย   น  โทมนสฺสินฺทฺริย  น  โทมนสฺส  ฯ  น  อุเปกฺขา   
น  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุเปกฺขา ฯ น สทฺธา น สทธฺินฺทฺริย   
น   สทฺธินฺทรฺิย  น  สทฺธา  ฯ  น  วิริย  น  วิริยินฺทรฺยิ  น  วิริยินทฺฺริย  
น  วิริย  ฯ  น  สติ  น  สตินฺทฺริย  น  สตินฺทฺริย  น  สติ  ฯ น สมาธิ   
น  สมาธินฺทรฺิย  น  สมาธินฺทฺริย  น  สมาธิ  ฯ  น  ป ฺา น ป ฺ ินฺทฺริย   
น     ป ฺ ินฺทฺริย     น     ป ฺา    ฯ    น    อน ฺาต ฺสฺสามีติ    
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น       อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย      น      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น   อน ฺาต ฺสฺสามีติ   ฯ   น   อ ฺ  น  อ ฺ ินฺทฺริย  น  อ ฺ ินฺทฺริย   
น   อ ฺ   ฯ  น  อ ฺาตาวี  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น อ ฺาตาวี ฯ   
                     __________________   
     [๓๘๒]   จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺรยิา   โสตินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา   ฆานินฺทฺริย   ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺรยิา  
ชิวฺหินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   จกขฺุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา  กายินทฺฺริย  ฯ  จกฺขุ  
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา   มนินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺรยิา  
อิตฺถินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ  จกขฺุนฺทฺริย  อินทฺฺริยา  ปุริสนิฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
สุขินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทรฺิยา  ทุกฺขินทฺฺริย  ฯ  จกฺขุ  
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริยา    โสมนสฺสินฺทฺริย    ฯ    จกฺขุ    จกฺขุนฺทฺริย  
อินฺทฺริยา โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ จกฺขุ จกฺขุนฺทฺริย อินฺทฺริยา อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ  
จกฺขุ      จกฺขุนฺทฺริย      อินฺทฺริยา      สทฺธินฺทฺริย     ฯ     จกฺขุ   
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา  วิรยิินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
สตินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทรฺิยา   สมาธินฺทฺริย   ฯ  จกฺขุ  
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย      ฯ     จกฺขุ     จกฺขุนฺทฺริย     อินทฺฺริยา   
อ ฺ ินฺทฺริย    ฯ   จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   
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โสต   โสตินทฺฺริย   อินฺทฺรยิา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   โสต   โสตินทฺฺริย   
อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  ฆาน  ฆานินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  จกขฺุนฺทฺริย  
ฯเปฯ    ฆาน   ฆานินฺทฺริย   อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   ชิวฺหา   
ชิวฺหินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  จกขฺุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ  
กาโย       กายินฺทฺริย       อินฺทฺริยา       จกฺขุนฺทฺริย      ฯเปฯ   
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริย     ฯ    มโน    มนินทฺฺริย    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  อิตฺถ ี อิตฺถนิฺทฺริย  
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺรยิา   อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  ปุริโส   
ปุริสินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  จกขฺุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ  
ชีวิต     ชีวิตินฺทฺริย     อินทฺฺริยา    จกฺขุนฺทฺริย    ฯเปฯ    อินฺทฺริยา  
อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   สุข   สุขินฺทฺริย   อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ  
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ    ทกฺุข    ทุกฺขินทฺฺริย    อินฺทฺริยา  
จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺรยิา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ โสมนสฺส โสมนสฺสินฺทฺริย  
อินฺทฺริยา    จกฺขุนฺทฺริย    ฯเปฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ   
โทมนสฺส    โทมนสฺสินฺทฺริย   อินฺทฺรยิา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  อุเปกฺขา  อุเปกฺขินฺทฺริย  อินฺทฺริยา จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ  
อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ    สทธฺา    สทฺธินทฺฺริย    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  วิริย  วิริยินทฺฺริย  
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺรยิา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   สติ   
สตินฺทฺริย   อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ   
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สมาธิ       สมาธินฺทฺริย       อินฺทฺริยา      จกฺขุนฺทฺริย      ฯเปฯ   
อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ    ป ฺา    ป ฺ ินฺทฺริย    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  อน ฺาต ฺสฺสามีติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย       อินทฺฺริยา       จกฺขุนฺทฺริย       ฯเปฯ   
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ    อ ฺ    อ ฺ ินฺทฺริย    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริย    ฯเปฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ   อ ฺาตาวี   
อ ฺาตาวินฺทฺริย อินฺทฺริยา จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ อินฺทฺริยา อ ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๓๘๓]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทรฺยิ ฯ   
น   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  ฆานินฺทฺรยิ  ฯ  น  จกฺขุ   
น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา  น  ชิวฺหนิฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริย  
น  อินฺทฺริยา  น  กายินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา   
น  มนินฺทฺรยิ  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา น อิตฺถินทฺฺริย ฯ  
น   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  ปุริสินฺทรฺยิ  ฯ  น  จกฺขุ   
น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา  น  ชีวิตินทฺฺริย  ฯ  น  จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริย  
น   อินฺทฺริยา  น  สุขินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา   
น  ทุกฺขินฺทฺรยิ  ฯ  น จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริย น อินฺทฺริยา น โสมนสฺสนิฺทฺริย ฯ  
น   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น   โทมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   
น   จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ   
น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา  น  สทฺธนิฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น จกขฺุนฺทฺริย  
น  อินฺทฺริยา  น  วิริยินฺทรฺยิ  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา    
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น  สตินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น อินฺทฺริยา น สมาธินฺทฺริย ฯ   
น   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริย  น  อินฺทฺรยิา  น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ   
น  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา  น  อ ฺ ินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น จกขฺุนฺทฺริย  
น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  โสต น โสตินฺทฺริย น อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ฆาน   
น   ฆานินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทรฺิยา   
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น ชิวฺหา น ชวฺิหินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  กาโย  น  กายินฺทฺริย   
น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น  มโน  น  มนินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ น อินฺทฺริยา   
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น อิตฺถี น อิตฺถินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ปุรโิส  น  ปรุิสนิฺทฺริย   
น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น  ชีวิต  น  ชีวิตินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ ฯเปฯ น อินฺทฺริยา  
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  สุข  น  สขิุนฺทฺริย  น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ   น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ทุกขฺ  น  ทุกฺขินฺทฺริย   
น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น   โสมนสฺส   น  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ   
น   อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  โทมนสฺส  น  โทมนสสฺินฺทฺริย    
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น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น   อุเปกฺขา   น   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกขฺุนฺทฺริย  ฯเปฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น สทฺธา น สทฺธินฺทฺริย น อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  วิริย   
น   วิริยินฺทฺรยิ   น   อินฺทรฺิยา   น   จกขฺุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ น สติ น สตินทฺฺริย น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ   
น   อินฺทฺริยา   น   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   น  สมาธิ  น  สมาธินฺทฺริย   
น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น   ป ฺา   น   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ   
น   อินฺทฺริยา   น   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     อินฺทฺริยา     น     จกฺขุนฺทฺริย     ฯเปฯ     น    อินฺทฺริยา   
น   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   น   อ ฺ   น   อ ฺ ินฺทฺริย   น  อินฺทฺรยิา   
น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ น อ ฺาตาวี   
น   อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา   
น อ ฺ ินฺทฺริย ฯ   
                     __________________   
     [๓๘๔]   จกฺขุ  อินฺทฺรยิ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริย  ฯ  โสต  อินทฺฺริย   
อินฺทฺริยา   โสตินฺทฺริย   ฯ   ฆาน   อินทฺฺริย   อินฺทฺรยิา  ฆานินฺทฺริย  ฯ  
ชิวฺหา  อินฺทรฺิย  อินฺทฺริยา  ชิวฺหินฺทฺริย  ฯ  กาโย  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
กายินฺทฺริย  ฯ  มโน  อินฺทรฺิย  อินฺทฺริยา  มนินฺทฺรยิ  ฯ  อิตฺถ ีอินฺทฺริย   
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อินฺทฺริยา  อิตฺถินฺทฺริย  ฯ  ปุริโส  อินฺทรฺิย  อินฺทฺริยา  ปุริสินฺทรฺิย ฯ  
ชีวิต  อินฺทฺรยิ  อินฺทฺริยา  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  สุข  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
สุขินฺทฺริย   ฯ   ทุกฺข   อินทฺฺริย  อินฺทฺรยิา  ทุกฺขินฺทฺริย  ฯ  โสมนสฺส  
อินฺทฺริย   อินทฺฺริยา   โสมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  โทมนสฺส  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
โทมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   อุเปกฺขา   อินฺทรฺิย   อินฺทฺริยา   อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯ  
สทฺธา  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  สทฺธินฺทฺรยิ  ฯ  วิริย  อินทฺฺริย  อินฺทฺรยิา  
วิริยินฺทฺริย    ฯ    สติ   อินทฺฺริย   อินฺทฺรยิา   สตินฺทฺรยิ   ฯ   สมาธิ   
อินฺทฺริย    อินฺทฺริยา    สมาธินฺทฺริย   ฯ   ป ฺา   อินฺทฺริย   อินฺทรฺิยา  
ป ฺ ินฺทฺริย      ฯ      อน ฺาต ฺสฺสามีติ      อินทฺฺริย     อินฺทรฺิยา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ฯ  อ ฺ  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  อ ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
อ ฺาตาวี อินฺทฺริย อินฺทฺริยา อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๓๘๕]   น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯ   
น  โสต  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทฺริย ฯ น ฆาน น อินฺทฺริย     
น   อินฺทฺริยา  น  ฆานินฺทฺริย  ฯ  น  ชิวฺหา  น  อินฺทรฺิย  น  อินฺทฺริยา   
น  ชิวฺหินฺทฺรยิ  ฯ  น  กาโย  น  อินฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา น กายินฺทฺริย ฯ   
น  มโน  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  มนินฺทฺริย  ฯ น อิตฺถี น อินฺทฺริย   
น   อินฺทฺริยา  น  อิตฺถินฺทฺรยิ  ฯ  น  ปรุิโส  น  อินฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา   
น  ปุริสินฺทรฺยิ  ฯ  น  ชีวิต  น  อินฺทฺริย  น อินฺทฺริยา น ชีวิตินฺทฺริย ฯ  
น  สุข  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  สุขินฺทฺริย  ฯ น ทุกฺข น อินฺทฺริย  
น  อินฺทฺริยา  น  ทุกฺขินฺทฺรยิ  ฯ  น  โสมนสฺส  น  อินทฺฺริย  น อินฺทรฺิยา    
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น   โสมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   น   โทมนสฺส   น   อินฺทรฺิย   น  อินฺทรฺิยา   
น  โทมนสฺสนิฺทฺริย ฯ น อุเปกฺขา น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น อุเปกขิฺนฺทฺริย ฯ  
น   สทฺธา   น   อินฺทฺริย   น  อินฺทฺริยา  น  สทฺธินฺทรฺิย  ฯ  น  วิรยิ   
น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น  วิริยินฺทรฺิย  ฯ  น  สติ  น  อินฺทฺริย   
น  อินฺทฺริยา  น  สตินฺทฺริย  ฯ  น  สมาธิ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา น   
สมาธินฺทฺริย  ฯ  น  ป ฺา  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
น  อน ฺาต ฺสฺสามีติ น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฯ   
น    อ ฺ    น    อินฺทฺริย    น    อินฺทฺรยิา   น   อ ฺ ินฺทฺริย   ฯ   
น อ ฺาตาวี น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
                      _________________   
     [๓๘๖]   จกฺขุ  อินฺทฺรยิ  อินฺทฺริยา  โสตินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินทฺฺริย   
อินฺทฺริยา  ฆานินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ อินฺทฺริย อินฺทฺริยา ชิวฺหินฺทฺริย ฯ จกฺขุ  
อินฺทฺริย    อินฺทฺริยา    กายินฺทฺริย    ฯ   จกฺขุ   อินฺทรฺิย   อินฺทฺริยา  
มนินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินฺทฺรยิ  อินฺทฺริยา อิตฺถินฺทฺริย ฯ จกฺขุ อินฺทฺรยิ  
อินฺทฺริยา  ปุรสิินฺทฺริย ฯ จกฺขุ อินฺทฺริย อินฺทฺริยา ชีวิตินฺทฺริย ฯ จกฺขุ  
อินฺทฺริย    อินฺทฺริยา    สุขินฺทฺริย    ฯ   จกฺขุ   อินฺทฺรยิ   อินฺทฺริยา  
ทุกฺขินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   อินทฺฺริย  อินฺทฺรยิา  โสมนสสฺินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  
อินฺทฺริย   อินทฺฺริยา   โทมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ จกฺขุ อินฺทรฺิย อินฺทฺริยา สทฺธินฺทฺริย ฯ จกฺขุ อินฺทฺริย  
อินฺทฺริยา   วิริยินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ  อินฺทรฺิย  อินฺทฺริยา  สตินฺทฺริย  ฯ   
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จกฺขุ   อินฺทฺรยิ  อินฺทฺริยา  สมาธินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินทฺฺริย  อินฺทฺรยิา  
ป ฺ ินฺทฺริย   ฯ  จกฺขุ  อินทฺฺริย  อินฺทฺรยิา  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ฯ  
จกฺขุ     อินฺทรฺิย    อินฺทฺริยา    อ ฺ ินฺทฺริย    ฯ    จกฺขุ    อินฺทฺริย  
อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ  โสต  อินฺทฺริย  อินทฺฺริยา  จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ    อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   ฆาน   อินฺทฺริย   อินฺทรฺิยา   
จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   ชิวฺหา  อินฺทฺริย   
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺรยิา   อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  กาโย   
อินฺทฺริย   อินทฺฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  
มโน     อินฺทรฺิย     อินฺทฺรยิา     จกฺขุนฺทฺริย     ฯเปฯ    อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   อิตฺถี   อินฺทฺริย   อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ  
อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  ปุริโส  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ    อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   ชีวิต   อินทฺฺริย   อินฺทฺรยิา   
จกฺขุนฺทฺริย    ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   สุข   อินฺทฺริย   
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺรยิา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ  ทุกฺข   
อินฺทฺริย   อินทฺฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  
โสมนสฺส     อินฺทฺริย    อินฺทฺริยา    จกขฺุนฺทฺริย    ฯเปฯ    อินฺทฺรยิา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   โทมนสฺส   อินฺทฺริย  อินฺทฺรยิา  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ   
อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ    อุเปกฺขา    อินทฺฺริย    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   สทฺธา  อินฺทฺริย   
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺรยิา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ  วิริย    
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อินฺทฺริย   อินทฺฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  
สติ     อินฺทฺรยิ     อินฺทฺริยา     จกฺขุนฺทฺริย     ฯเปฯ     อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   สมาธิ   อินฺทฺริย   อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ   
อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  ป ฺา  อินฺทฺริย  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ   อินฺทรฺิยา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   อน ฺาต ฺสฺสามีติ   อินฺทฺรยิ   
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อินฺทฺรยิา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ  อ ฺ   
อินฺทฺริย   อินทฺฺริยา   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  
อ ฺาตาวี       อินฺทฺริย       อินฺทฺริยา      จกฺขุนฺทฺริย      ฯเปฯ   
อินฺทฺริยา อ ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๓๘๗]   น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทฺริย  ฯ   
น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  ฆานินฺทฺริย ฯ น จกฺขุ น อินฺทฺริย   
น   อินฺทฺริยา   น  ชิวฺหินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา   
น  กายินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  มนินฺทฺรยิ ฯ   
น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น อิตฺถินฺทฺริย ฯ น จกฺขุ น อินฺทฺริย  
น   อินฺทฺริยา   น  ปุริสินฺทรฺิย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา   
น  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  สุขินฺทฺริย ฯ  
น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น ทุกฺขินฺทฺริย ฯ น จกฺขุ น อินฺทฺริย  
น  อินฺทฺริยา  น  โสมนสฺสนิฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินทฺฺริย  น อินฺทรฺิยา   
น  โทมนสฺสนิฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ น อินฺทรฺิย น อินฺทฺรยิา น อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ  
น   จกฺขุ   น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา  น  สทฺธินฺทฺรยิ  ฯ  น    
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จกฺขุ  น   อินทฺฺริย   น   อินฺทฺริยา  น  วิริยินฺทฺริย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย   
น   อินฺทฺริยา   น   สตินฺทฺรยิ  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา   
น  สมาธินฺทรฺิย  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺรยิ  น  อินฺทฺรยิา น ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
น   จกฺขุ   น   อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ฯ   
น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺ ินฺทฺริย ฯ น จกฺขุ น อินฺทฺริย  
น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  โสต  น  อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ฆาน   
น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ชวฺิหา น อินฺทฺริย น อินฺทฺรยิา น จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  กาโย  น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  มโน   
น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  อิตฺถี  น อินฺทฺรยิ น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺรยิ ฯเปฯ  
น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ปุรโิส  น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ชวิีต   
น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  สุข  น  อินฺทฺริย น อินฺทฺรยิา น จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ทุกฺข  น  อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา   
น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ น โสมนสฺส   
น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   น  อินฺทฺริยา    
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น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  โทมนสฺส น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย   
ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  อุเปกฺขา  น  อินฺทฺริย   
น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น  สทฺธา  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ น อินฺทฺริยา   
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  วิริย  น  อินฺทฺริย  น อินทฺฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ   น   อินฺทฺริยา   น   อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  สติ  น  อินฺทรฺิย   
น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยิ  ฯเปฯ  น  อินฺทฺริยา  น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
น  สมาธิ  น  อินฺทฺริย  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ น อินฺทฺริยา   
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  ป ฺา  น  อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย   
ฯเปฯ   น   อินฺทฺริยา   น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  อน ฺาต ฺสฺสามีติ   
น   อินฺทฺริย   น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   น  อินฺทฺริยา   
น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  น  อ ฺ  น  อินฺทฺริย  น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย   
ฯเปฯ    น    อินฺทฺริยา   น   อ ฺาตาวินฺทฺริย   ฯ   น   อ ฺาตาวี   
น อินฺทฺริย น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺ ินฺทฺริย ฯ   
                    อุทฺเทสวาร นิฏ ิต ฯ   
                      _________________   
                       นิทฺเทสวาโร   
     [๓๘๘]    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺรยิ  จกฺขุ  เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  จกฺขุนฺทฺริย  
จกฺขูติ:   อามนฺตา   ฯ   โสต   โสตินฺทฺรยินฺติ:   ทิพฺพโสต  ตณฺหาโสต    
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โสต    น    โสตินฺทฺริย   โสตินฺทฺริย   โสต ฺเจว   โสตินฺทฺริย ฺจ   ฯ   
โสตินฺทฺริย   โสตนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  ฆาน  ฆานินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
ฆานินฺทฺริย  ฆานนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  ชิวฺหา  ชิวฺหินฺทรฺิยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
ชิวฺหินฺทฺริย     ชิวฺหาติ:    อามนฺตา    ฯ    กาโย    กายินฺทฺริยนฺติ:   
กายินฺทฺริย  เปตฺวา  อวเสสา กาโย น กายินฺทฺริย กายินฺทฺริย กาโย เจว   
กายินฺทฺริย ฺจ  ฯ  กายินฺทฺริย  กาโยติ:  อามนฺตา  ฯ  มโน มนินฺทรฺิยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ มนินฺทฺริย มโนติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๘๙]   อิตฺถี   อิตฺถินทฺฺริยนฺติ:   โน   ฯ   อิตฺถนิฺทฺริย  อิตฺถติี:   
โน   ฯ  ปุรโิส  ปุริสินฺทรฺยินฺติ:  โน  ฯ  ปุริสินฺทรฺิย  ปุริโสติ:  โน  ฯ   
ชีวิต ชีวิตินฺทรฺิยนฺติ: อามนฺตา ฯ ชีวิตินฺทฺริย ชีวิตนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๐]   สุข   สุขินฺทรฺิยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ  สุขินฺทฺริย  สุขนฺติ:   
อามนฺตา    ฯ    ทุกฺข    ทุกขิฺนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   ทุกฺขินฺทฺริย   
ทุกฺขนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   โสมนสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  โสมนสฺสนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  โทมนสฺส  โทมนสฺสินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา     ฯ     โทมนสฺสินฺทฺริย    โทมนสฺสนฺติ:    อามนฺตา    ฯ   
อุเปกฺขา    อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ:    อุเปกฺขินฺทฺริย    เปตฺวา    อวเสสา   
อุเปกฺขา   อุเปกฺขา   น   อุเปกฺขินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุเปกฺขา  เจว   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ ฯ อุเปกฺขินฺทฺริย อุเปกฺขาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๑]  สทฺธา  สทฺธินทฺฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  สทฺธินฺทฺริย สทฺธาติ:   
อามนฺตา   ฯ  วิริย  วิริยินทฺฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  วิรยิินฺทฺริย  วิริยนฺติ:   
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อามนฺตา   ฯ   สติ   สตินทฺฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   สตินฺทฺริย  สตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   สมาธิ   สมาธินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   สมาธินฺทฺริย   
สมาธีติ:    อามนฺตา    ฯ    ป ฺา   ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย ป ฺาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๒]      อน ฺาต ฺสฺสามีติ      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา      ฯ     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     อน ฺาต ฺสฺสามีตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    อ ฺ    อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อ ฺ ินฺทฺริย   
อ ฺนฺติ:      อามนฺตา     ฯ     อ ฺาตาวี     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ อ ฺาตาวินฺทฺริย อ ฺาตาวีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๓]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น จกฺขุนฺทฺริย   
น   จกฺขูติ:   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ  จกขฺุ ฺจ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จกฺขุ  น  จ  จกฺขุนฺทฺริย ฯ   
น  โสต  น  โสตินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ  น  โสตินทฺฺริย  น  โสตนฺติ:   
ทิพฺพโสต   ตณฺหาโสต   น   โสตินฺทฺรยิ   โสต   โสต ฺจ  โสตินฺทฺริย ฺจ   
เปตฺวา   อวเสสา   น  เจว  โสต  น  จ  โสตินฺทรฺิย  ฯ  น  ฆาน   
น  ฆานินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ฆานินฺทฺริย  น ฆานนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ชิวฺหนิฺทฺริย  น ชิวฺหาติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  กาโย  น  กายินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น กายินทฺฺริย   
น   กาโยติ:   กายินฺทฺริย   เปตฺวา  อวเสสา  น  กายินฺทฺริย  กาโย   
กาย ฺจ    กายินฺทฺริย ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา   น   เจว   กาโย    
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น  จ  กายินฺทฺริย  ฯ  น  มโน  น มนินฺทรฺิยนฺติ: อามนฺตา ฯ น มนนิฺทฺริย   
น มโนติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๔]   น   อิตฺถี   น   อิตฺถินฺทฺรยินฺติ:   อิตฺถินทฺฺริย  น  อิตฺถี   
อิตฺถินฺทฺริย   อิตฺถิ ฺจ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อิตฺถี   
น  จ  อิตฺถินทฺฺริย  ฯ  น  อิตฺถินฺทฺริย  น อิตฺถีติ: อิตฺถี น อิตฺถินฺทฺริย  
อิตฺถี    อิตฺถิ ฺจ    อิตฺถินทฺฺริย ฺจ    เปตฺวา    อวเสสา   น   เจว   
อิตฺถี  น  จ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯ  น  ปุริโส  น ปุริสินฺทฺริยนฺติ; ปุริสินฺทรฺิย  
น   ปุริโส   ปุริสินฺทฺริย   ปุริส ฺจ   ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา   
น  เจว  ปุรโิส  น  จ  ปุรสิินฺทฺริย  ฯ  น ปุริสินฺทฺรยิ น ปรุิโสติ: ปุริโส   
น   ปุริสินฺทรฺิย   ปุรโิส   ปุริส ฺจ   ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   เปตฺวา  อวเสสา   
น   เจว   ปุรโิส  น  จ  ปุรสิินฺทฺริย  ฯ  น  ชีวิต  น  ชีวิตินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา ฯ น ชีวิตินฺทฺริย น ชีวิตนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๕]  น  สุข น สุขินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ น สุขินฺทฺริย น สุขนฺติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  ทุกฺข  น  ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ทุกฺขินฺทฺริย   
น   ทุกฺขนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น   โสมนสฺส   น  โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   โสมนสฺสนติฺ:   อามนฺตา  ฯ   
น   โทมนสฺส   น  โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  โทมนสฺสินฺทฺริย   
น  โทมนสฺสนฺติ:  อามนฺตา ฯ น อุเปกขฺา น อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุเปกฺขาติ:  อุเปกฺขินฺทฺริย  เปตฺวา  อวเสสา   
น   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุเปกขฺา   อุเปกฺข ฺจ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   เปตฺวา    
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อวเสสา น เจว อุเปกฺขา น จ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๓๙๖]  น  สทฺธา  น  สทฺธินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ น สทฺธินทฺฺริย   
น   สทฺธาติ:  อามนฺตา  ฯ  น  วิริย  น  วิริยินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ   
น   วิริยินฺทฺรยิ   น  วิริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ  น  สติ  น  สตินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา  ฯ  น สตินฺทฺริย นสตีติ: อามนฺตา ฯ น สมาธิ น สมาธินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น  สมาธินทฺฺริย  น  สมาธีติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ป ฺา   
น    ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น   ป ฺ ินฺทฺริย   น   ป ฺาติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๓๙๗]   น   อน ฺาต ฺสฺสามีติ  น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  อน ฺาต ฺสฺสามีตีติ:   
อามนฺตา    ฯ    น    อ ฺ    น    อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
น    อ ฺ ินฺทฺริย    น    อ ฺนฺติ:    อามนฺตา   ฯ   น   อ ฺาตาวี   
น     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    น    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น อ ฺาตาวีติ: อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๓๙๘]    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทรฺิยา  
โสตินฺทฺริยนติฺ:    โสตินฺทรฺิย    อินฺทฺริย ฺเจว   โสตินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: ทิพฺพจกฺขุ  
ป ฺาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุ เจว จกฺขุนฺทฺริย ฺจ ฯ   
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อินฺทฺริยา    ฆานินฺทฺริยนฺติ:   ฆานินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว   ฆานินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา  อินทฺฺริยา  น  ฆานินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุ  เจว   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทฺริยา ชิวฺหินฺทฺริยนฺติ: ชิวฺหินฺทรฺิย อินฺทฺริย ฺเจว  
ชิวฺหินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   ชิวฺหินฺทฺริย   ฯ   
จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  
จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   ฯ  อินฺทฺริยา  กายินฺทฺริยนฺติ:  
กายินฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     กายินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา  น  กายินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  ทิพฺพจกฺขุ ป ฺาจกฺขุ  
จกฺขุ   น   จกขฺุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   ฯ   
อินฺทฺริยา    มนินฺทฺริยนฺติ:    มนินฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว    มนินฺทฺรยิ ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น มนินฺทรฺิย ฯ   
     [๓๙๙]    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทรฺิยา  
อิตฺถินฺทฺริยนติฺ:   อิตฺถินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว   อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  อิตฺถินฺทฺริย  ฯ จกฺขุ จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: ทิพฺพจกฺขุ  
ป ฺาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุ เจว จกฺขุนฺทฺริย ฺจ ฯ  
อินฺทฺริยา        ปุริสินฺทรฺิยนฺติ:        ปุรสิินฺทฺริย       อินฺทฺริย ฺเจว  
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   ปุริสินฺทรฺิย   ฯ   
จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย   



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 152 

จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทฺริยา  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ:  
ชีวิตินฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา น ชีวิตินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๐]    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทรฺิยา  
สุขินฺทฺริยนฺติ:     สุขินฺทฺรยิ    อินฺทฺริย ฺเจว    สุขินทฺฺริย ฺจ    อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  สุขินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: ทิพฺพจกฺขุ  
ป ฺาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุ เจว จกฺขุนฺทฺริย ฺจ ฯ  
อินฺทฺริยา  ทกฺุขินฺทฺริยนฺติ:  ทุกฺขินฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว ทุกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา  อินทฺฺริยา  น  ทุกขิฺนฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  
ทิพฺพจกฺขุ    ป ฺาจกฺขุ    จกฺขุ    น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   
เจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   ฯ   อินฺทฺริยา  โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว    โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา    อินทฺฺริยา   
น   โสมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทิพฺพจกฺขุ  ป ฺาจกฺขุ   
จกฺขุ   น   จกขฺุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   ฯ   
อินฺทฺริยา      โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:      โทมนสฺสินฺทฺริย     อินฺทรฺิย ฺเจว   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โทมนสฺสินฺทฺริย  ฯ   
จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  
จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุ  เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทฺริยา  อุเปกฺขินฺทฺรยินฺติ:  
อุเปกฺขินฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   อินฺทฺริยา    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 153 

อินฺทฺริยา น อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๑]    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทรฺิยา  
สทฺธินฺทฺริยนติฺ:    สทฺธินทฺฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  สทฺธินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: ทพฺิพจกฺขุ  
ป ฺาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุนฺทฺริย  จกขฺุ เจว จกฺขุนฺทฺริย ฺจ ฯ  
อินฺทฺริยา        วิริยินฺทรฺิยนฺติ:        วิริยนิฺทฺริย       อินฺทฺริย ฺเจว  
วิริยินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   วิริยินฺทรฺิย   ฯ   
จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  
จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   ฯ   อินฺทฺริยา  สตินฺทฺริยนฺติ:  
สตินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว   สตินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา   
น    สตินฺทฺรยิ    ฯ    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   
จกฺขุ   น   จกขฺุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   ฯ   
อินฺทฺริยา   สมาธินฺทฺริยนฺติ:   สมาธินทฺฺริย  อินฺทฺรยิ ฺเจว  สมาธินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺรยิา  น  สมาธินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุ  เจว   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ      ฯ      อินฺทฺริยา     ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:     ป ฺ ินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว     ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทรฺิยา    อินฺทฺรยิา   
น ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๒]    จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ    
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น   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุ   เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทรฺิยา  
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ: อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา    น    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   จกฺขุนฺทรฺิยนฺติ:   
ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุ  เจว   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:  อ ฺ ินฺทฺริย อินฺทฺริย ฺเจว  
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   อ ฺ ินฺทฺริย   ฯ   
จกฺขุ   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   ทพฺิพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   จกฺขุ   น   จกฺขุนฺทฺริย  
จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุ  เจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  ฯ  อินฺทฺริยา อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:  
อ ฺาตาวินฺทฺริย      อินฺทฺริย ฺเจว     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา   
อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๓]    โสต   โสตินทฺฺริยนฺติ:   ทพฺิพโสต   ตณฺหาโสต   โสต   
น   โสตินฺทฺรยิ   โสตินฺทฺรยิ   โสต ฺเจว   โสตินฺทฺรยิ ฺจ   ฯ  อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    จกฺขุนฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  โสต โสตินฺทฺริยนฺติ: ทิพฺพโสต  
ตณฺหาโสต     โสต     น     โสตินฺทรฺิย    โสตินฺทฺริย    โสต ฺเจว   
โสตินฺทฺริย ฺจ    ฯ    อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๔]  ฆาน  ฆานินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยา จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    
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จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ  ฆาน  ฆานินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:     อ ฺาตาวินฺทฺริย     อินฺทฺรยิ ฺเจว   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๕]    ชิวฺหา    ชิวฺหนิฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    จกฺขุนฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   ชิวฺหา  ชิวฺหินฺทฺรยินฺติ:  
อามนฺตา     ฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๖]   กาโย   กายินทฺฺริยนฺติ:  กายินฺทฺริย  เปตฺวา  อวเสสา   
กาโย   น   กายินฺทฺริย   กายินฺทฺริย   กาโย   เจว  กายนิฺทฺริย ฺจ  ฯ   
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺรยิา  น  จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ กาโย กายินฺทฺรยินฺติ:   
กายินฺทฺริย   เปตฺวา   อวเสสา   กาโย   น   กายินฺทฺริย  กายินฺทฺรยิ   
กาโย    เจว    กายินฺทฺริย ฺจ    ฯ   อินฺทรฺิยา   อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อ ฺาตาวินฺทฺริย      อินฺทฺริย ฺเจว     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา   
อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๗]    มโน    มนินทฺฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา    
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จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    จกฺขุนฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา    อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   มโน   มนินฺทฺรยินติฺ:   
อามนฺตา     ฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:    อ ฺาตาวินฺทฺริย 
อินฺทฺริย ฺเจว    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๘]   อิตฺถี  อิตฺถินทฺฺริยนฺติ:  โน  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อิตฺถี  อิตฺถินฺทฺริยนติฺ:  โน ฯ อินทฺฺริยา  
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๐๙]  ปรุิโส  ปุริสินทฺฺริยนฺติ:  โน  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  ปุริโส  ปุริสินฺทรฺิยนฺติ:  โน ฯ อินฺทฺริยา  
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๑๐]  ชวิีต  ชีวิตินฺทรฺิยนฺติ:  อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยา จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินทฺริยา   
อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ  ชีวิต  ชีวิตินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ   
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:     อ ฺาตาวินฺทฺริย     อินฺทฺรยิ ฺเจว   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ    
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     [๔๑๑]  สขุ  สุขินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  ทุกขฺ ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา     ฯเปฯ     โสมนสฺส     โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:     อามนฺตา   
ฯเปฯ    โทมนสฺส   โทมนสฺสินฺทฺริยนติฺ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   อุเปกฺขา   
อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ:  อุเปกฺขินฺทฺริย  เปตฺวา  อวเสสา  อุเปกฺขา  อุเปกฺขา   
น   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุเปกฺขา  เจว  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  ฯ   
อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อุเปกฺขา   
อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ:    อุเปกฺขินฺทฺริย    เปตฺวา    อวเสสา    อุเปกฺขา   
อุเปกฺขา  น อุเปกฺขินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย อุเปกฺขา เจว อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ ฯ  
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:     อ ฺาตาวินฺทฺริย     อินฺทฺรยิ ฺเจว   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๑๒]    สทฺธา    สทธฺินฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา   ฯเปฯ   วิริย   
วิริยินฺทฺริยนติฺ:   อามนฺตา   ฯเปฯ  สติ  สตินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯเปฯ   
สมาธิ    สมาธินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   ป ฺา   ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๔๑๓]      อน ฺาต ฺสฺสามีติ      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯเปฯ   อ ฺ   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  อ ฺาตาวี   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  จกฺขุนฺทฺริย   
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อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺรยิา    อินฺทฺริยา   
น      จกฺขุนฺทฺริย      ฯเปฯ     อ ฺาตาวี     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯ   อินฺทฺริยา   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺ ินฺทฺริย   อินฺทรฺิย ฺเจว   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๔๑๔]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  โสตินฺทรฺยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกขฺุ  น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  ฆานินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  ชิวฺหินฺทรฺิยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุ   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น   อินฺทฺริยา  น  กายินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา   ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น มนินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๑๕]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  อิตฺถินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกขฺุ  น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  ปุริสินฺทรฺยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น ชีวิตินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๑๖]  น  จกฺขุ  น  จกขฺุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น  สุขินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  ทุกฺขินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   อินฺทฺริยา   น   โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา  ฯ   
น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:    
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อามนฺตา    ฯ    น    จกฺขุ    น    จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
น อินฺทฺริยา น อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๑๗]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  สทฺธินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกขฺุ  น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  วิริยินฺทรฺยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น จกฺขุ น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น  อินฺทฺริยา  น  สตินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกขฺุ   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น  อินฺทฺริยา  น  สมาธินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๑๘]  น  จกฺขุ  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุ น จกขฺุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯ    น   อินฺทฺรยิา   น   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
น  จกฺขุ  น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๑๙]  น  โสต  น  โสตินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   โสต  น  โสตินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๐]  น  ฆาน  น  ฆานินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   ฆาน  น  ฆานินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๔๒๑]  น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น อินฺทรฺิยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๒]  น  กาโย  น  กายินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น อินฺทฺรยิา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น  กาโย  น  กายินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๓]   น  มโน  น  มนินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น มโน น มนินทฺฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๔] น อิตฺถี น อิตฺถินฺทฺริยนฺติ: อิตฺถินฺทฺริย น อิตฺถี อิตฺถินทฺฺริย  
อิตฺถิ ฺจ   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   น  เจว  อิตฺถี  น  จ   
อิตฺถินฺทฺริย   ฯ   น   อินฺทรฺิยา   น   จกขฺุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ   
น   อิตฺถี   น   อิตฺถินฺทฺรยินฺติ:   อิตฺถินทฺฺริย  น  อิตฺถี  อิตฺถินฺทฺรยิ  
อิตฺถิ ฺจ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  เปตฺวา อวเสสา น เจว อิตฺถี น จ อิตฺถนิฺทฺริย ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๕]   น   ปุริโส   น  ปุริสินฺทรฺยินฺติ:  ปุริสินทฺฺริย  น  ปุริโส   
ปุริสินฺทฺริย  ปุริส ฺจ  ปุรสิินฺทฺริย ฺจ  เปตฺวา อวเสสา น เจว ปุริโส น จ   
ปุริสินฺทฺริย   ฯ   น   อินฺทรฺิยา   น   จกขฺุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ   
น  ปุรโิส  น ปุริสินฺทฺริยนติฺ: ปุริสินฺทฺรยิ น ปรุิโส ปรุิสินฺทฺริย ปุรสิ ฺจ  
ปุริสินฺทฺริย ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ปุริโส  น  จ ปุริสินฺทรฺยิ ฯ   
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น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๖]  น  ชีวิต  น  ชีวิตินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   ชีวิต  น  ชีวิตินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๗]   น   สุข  น  สขิุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  สุข น สุขินทฺฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๘]  น  ทุกฺข  น  ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   ทุกฺข  น  ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๒๙]   น   โสมนสฺส   น   โสมนสฺสินฺทฺริยนติฺ:   อามนฺตา  ฯ   
น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  โสมนสฺส  น   
โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๐]   น   โทมนสฺส   น   โทมนสฺสินฺทฺริยนติฺ:   อามนฺตา  ฯ   
น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  โทมนสฺส  น   
โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๑]  น  อุเปกฺขา  น อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ น อินทฺฺริยา   
น  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  อุเปกฺขา  น  อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ:   



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 162 

อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๒]  น  สทฺธา  น  สทฺธินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น อินฺทรฺิยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น  สทฺธา  น  สทฺธินฺทฺรยินฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๓]  น  วิริย  น  วิริยินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   วิริย  น  วิริยินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๔]   น   สติ  น  สตินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  สติ น สตินทฺฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๕]  น  สมาธิ  น  สมาธินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ น อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ  น  สมาธิ  น  สมาธินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๖]  น  ป ฺา  น  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น อินทฺฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น  ป ฺา  น  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๗]   น   อน ฺาต ฺสฺสามีติ  น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น   
อน ฺาต ฺสฺสามีติ    น    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๔๓๘]  น  อ ฺ  น  อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   อ ฺ  น  อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๓๙]   น   อ ฺาตาวี   น  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
น   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ  น  อ ฺาตาวี   
น   อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๔๔๐]  จกฺขุ  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยา จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯ   โสต  อินฺทฺริยนฺติ:  ย  โสต  อินฺทรฺิย  
ต   โสต ฺเจว   อินฺทรฺิย ฺจ   อวเสส  โสต  น  อินฺทรฺิย  ฯ  อินฺทฺรยิา   
โสตินฺทฺริยนติฺ:    โสตินฺทรฺิย    อินฺทฺริย ฺเจว   โสตินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทฺริย  ฯ  ฆาน  อินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
อินฺทฺริยา    ฆานินฺทฺริยนฺติ:   ฆานินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว   ฆานินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา  น  ฆานินฺทฺริย  ฯ  ชิวฺหา  อินฺทรฺิยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   ชิวฺหินฺทฺริยนติฺ:   ชิวฺหินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว  
ชิวฺหินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  ชวฺิหินฺทฺริย  ฯ  กาโย   
อินฺทฺริยนฺติ:   โย   กาโย   อินฺทฺริย   โส   กาโย   เจว  อินฺทฺริย ฺจ   
อวเสสา   กาโย  น  อินฺทฺริย  ฯ  อินฺทฺรยิา  กายินฺทฺรยินฺติ:  กายินทฺฺริย    
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อินฺทฺริย ฺเจว     กายินฺทฺรยิ ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺรยิา    อินฺทฺริยา   
น  กายินฺทฺริย  ฯ  มโน  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยา มนินทฺฺริยนฺติ:   
มนินฺทฺริย         อินฺทฺริย ฺเจว         มนนิฺทฺริย ฺจ        อวเสสา   
อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น มนนิฺทฺริย ฯ   
     [๔๔๑]   อิตฺถี   อินฺทฺรยินฺติ:   โน  ฯ  อินฺทฺริยา  อิตฺถินฺทฺริยนติฺ:   
อิตฺถินฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา   น   อิตฺถินฺทฺรยิ   ฯ  ปุรโิส  อินฺทฺริยนฺติ:  โน  ฯ  อินฺทฺรยิา   
ปุริสินฺทฺริยนติฺ:   ปรุิสินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว   ปุริสนิฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  ปุริสินฺทฺริย  ฯ  ชีวิต  อินทฺฺริยนฺติ:  อามนฺตา ฯ  
อินฺทฺริยา  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ:  ชีวิตินฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น ชีวิตินทฺฺริย ฯ   
     [๔๔๒]   สุข  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยา  สุขินฺทฺริยนฺติ:   
สุขินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว   สุขินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  
น    สุขินฺทฺรยิ    ฯ   ทุกฺข   อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   
ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:   ทกฺุขินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว   ทุกฺขินฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  ทุกฺขินฺทฺริย  ฯ  โสมนสฺส อินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ  
อินฺทฺริยา      โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:      โสมนสฺสินฺทฺริย     อินฺทรฺิย ฺเจว   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โสมนสฺสินฺทฺริย  ฯ   
โทมนสฺส   อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:   
โทมนสฺสินฺทฺริย   อินฺทฺรยิ ฺเจว   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   อินฺทฺริยา    
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อินฺทฺริยา   น  โทมนสฺสินทฺฺริย  ฯ  อุเปกฺขา  อินฺทฺริยนฺติ:  ยา  อุเปกฺขา   
อินฺทฺริย    สา    อุเปกฺขา   เจว   อินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   อุเปกฺขา   
น  อินฺทฺริย ฯ อินฺทฺริยา อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ: อุเปกฺขินฺทฺริย อินฺทฺริย ฺเจว  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๔๔๓]    สทฺธา    อินทฺฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
สทฺธินฺทฺริยนติฺ:    สทฺธินทฺฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  สทฺธินฺทฺริย  ฯ  วิริย  อินฺทรฺิยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  
อินฺทฺริยา  วิรยิินฺทฺริยนฺติ:  วิริยินฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว วิริยินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   วิริยินฺทฺริย  ฯ  สติ  อินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา    สตินฺทฺริยนติฺ:   สตินฺทฺรยิ   อินฺทฺริย ฺเจว   
สตินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา  น  สตินฺทฺริย  ฯ  สมาธิ   
อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   สมาธินฺทฺริยนฺติ:   สมาธินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว     สมาธินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา    อินฺทฺริยา    อินฺทฺรยิา   
น   สมาธินฺทฺริย   ฯ   ป ฺา   อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ  อินฺทรฺิยา   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:    ป ฺ ินฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๔๔๔]     อน ฺาต ฺสฺสามีติ    อินฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ   
อินฺทฺริยา      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว           อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ          อวเสสา   
อินฺทฺริยา     อินฺทฺริยา    น    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ฯ    อ ฺ    
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อินฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ   อินฺทฺริยา   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺ ินฺทฺริย  
อินฺทฺริย ฺเจว     อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทรฺิยา    อินฺทฺรยิา   
น   อ ฺ ินฺทฺริย   ฯ   อ ฺาตาวี   อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๔๕]   น   จกฺขข   น  อินฺทฺริยนติฺ:  จกฺขข  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   จกฺขุ   อินฺทรฺิยา   จกฺขุ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   จกฺขุ   น   จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  โสต  น  อินฺทฺริยนติฺ:  โสต  เปตฺวา   
อวเสสา  อินฺทฺริยา  น  โสต  อินฺทฺริยา  โสต ฺจ  อินฺทฺริเย  จ เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  โสต  น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น โสตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   ฆาน   น  อินฺทฺริยนติฺ:  ฆาน  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ฆาน   อินฺทรฺิยา   ฆาน ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   ฆาน   น   จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
ฆานินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  ชิวฺหา  น  อินฺทฺริยนติฺ:  ชิวฺห เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   ชิวฺหา   อินฺทรฺิยา   ชิวฺห ฺจ   อินฺทฺริเย  จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ชิวฺหา  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น อินฺทฺริยา   
น  ชิวฺหินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  กาโย  น  อินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
น  อินฺทฺริยา  น  กายินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  มโน  น อินฺทฺริยนติฺ:   
มน   เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   มโน   อินฺทรฺิยา   มน ฺจ    
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อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  มโน  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ   
น อินฺทฺริยา น มนินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๔๖]   น   อิตฺถี   น  อินฺทฺริยนฺติ:  อิตฺถึ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  อิตฺถี  อินฺทฺรยิา  อิตฺถิ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา อวเสสา   
น   เจว  อิตฺถี  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อิตฺถินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   ปุริโส  น  อินฺทฺริยนติฺ:  ปุริส  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ปุรโิส   อินทฺฺริยา   ปุริส ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   ปุรโิส   น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  นเ   
ปุริสินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ  น  ชีวิต  น  อินฺทฺริยนติฺ:  ชีวิต  เปตฺวา   
อวเสสา  อินฺทฺริยา  น  ชีวิต  อินฺทฺริยา  ชีวิต ฺจ  อินฺทฺริเย  จ เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  ชีวิต  น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น ชีวิตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๔๗]  น  สุข  น  อินฺทฺริยนฺติ:  สขุ เปตฺวา อวเสสา อินฺทฺริยา   
น   สุข  อินทฺฺริยา  สุข ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว   
สุข  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  สุขินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ   
น  ทุกฺข  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ทุกฺข  เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา  น ทุกฺข   
อินฺทฺริยา   ทกฺุข ฺจ   อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ทุกฺข   
น   จ   อินฺทฺริยา   ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
น   โสมนสฺส  น  อินฺทฺรยินฺติ:  โสมนสฺส  เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา   
น   โสมนสฺส  อินฺทฺริยา  โสมนสฺส ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา   
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น  เจว  โสมนสฺส  น  จ  อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น โสมนสฺสนิฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น   โทมนสฺส   น   อินฺทรฺิยนฺติ:   โทมนสฺส  เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา  น  โทมนสฺส  อินทฺฺริยา  โทมนสฺส ฺจ  อินฺทฺริเย  จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  โทมนสฺส  น  จ  อินฺทฺรยิา ฯ น อินฺทรฺิยา   
น  โทมนสฺสนิฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อุเปกฺขา น อินฺทฺริยนฺติ: อุเปกฺข   
เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   อุเปกฺขา   อินฺทรฺิยา  อุเปกฺข ฺจ   
อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อุเปกฺขา  น จ อินฺทฺริยา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๔๘]   น   สทฺธา  น  อินฺทฺริยนฺติ:  สทฺธ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   สทฺธา   อินทฺฺริยา   สทฺธ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   สทฺธา   น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
สทฺธินฺทฺริยนติฺ:  อามนฺตา  ฯ  น  วิริย  น  อินฺทฺริยนติฺ:  วิริย  เปตฺวา   
อวเสสา  อินฺทฺริยา  น  วิรยิ  อินฺทฺริยา  วิริย ฺจ  อินฺทฺริเย  จ เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   วิริย   น   จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
วิริยินฺทฺริยนติฺ:   อามนฺตา   ฯ  น  สติ  น  อินฺทฺริยนติฺ:  สตึ  เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา  น  สติ  อินฺทฺริยา  สติ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  สติ  น  จ  อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น สตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   น  สมาธิ  น  อินฺทฺริยนติฺ:  สมาธึ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   สมาธิ   อินทฺฺริยา   สมาธิ ฺจ   อินฺทฺรเิย  จ  เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว สมาธิ น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น สมาธินฺทฺริยนฺติ:    
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ทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   น  ป ฺา  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ป ฺ  เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   ป ฺา   อินฺทฺริยา   ป ฺ ฺจ   อินฺทฺริเย  จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ป ฺา  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น อินฺทฺริยา   
น ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๔๙]  น  อน ฺาต ฺสฺสามีติ  น  อินฺทฺริยนติฺ: อน ฺาต ฺสฺสามีตึ   
เปตฺวา      อวเสสา      อินฺทฺริยา      น     อน ฺาต ฺสฺสามีติ   
อินฺทฺริยา   อน ฺาต ฺสฺสามีติ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   อวเสสา   
น   เจว   อน ฺาต ฺสฺสามีติ   น   จ   อินฺทฺริยา   ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อ ฺ  น  อินฺทฺริยนฺติ:   
อ ฺ   เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   อ ฺ  อินฺทฺริยา  อ ฺ ฺจ   
อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อ ฺ  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ   
น   อินฺทฺริยา   น   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ  น  อ ฺาตาวี  น   
อินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวึ   เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวี   
อินฺทฺริยา   อ ฺาตาวิ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว   
อ ฺาตาวี   น  จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
                       _________________   
     [๔๕๐]     จกฺขุ    อินฺทรฺิยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
โสตินฺทฺริยนติฺ:    โสตินฺทรฺิย    อินฺทฺริย ฺเจว   โสตินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ    
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อินฺทฺริยา    ฆานินฺทฺริยนฺติ:   ฆานินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว   ฆานินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น  ฆานินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินฺทฺรยินฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   ชิวฺหินฺทฺริยนติฺ:   ชิวฺหินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว  
ชิวฺหินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   ชิวฺหินฺทฺริย   ฯ   
จกฺขุ   อินฺทฺรยินฺติ:   อามนฺตา  ฯ  อินทฺฺริยา  กายินทฺฺริยนฺติ:  กายินฺทฺริย  
อินฺทฺริย ฺเจว     กายินฺทฺรยิ ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺรยิา    อินฺทฺริยา   
น  กายินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินทฺฺริยนฺติ:  อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยา มนินฺทรฺิยนฺติ:  
มนินฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     มนินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺรยิา   
อินฺทฺริยา น มนินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๑]     จกฺขุ    อินฺทรฺิยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
อิตฺถินฺทฺริยนติฺ:   อิตฺถินฺทรฺิย   อินฺทฺริย ฺเจว   อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  อิตฺถินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  
อินฺทฺริยา  ปุรสิินฺทฺริยนฺติ:  ปุริสินฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว ปุริสินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น  ปรุิสินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินฺทฺรยินฺติ:   
อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   ชีวิตินฺทฺริยนติฺ:   ชีวิตินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น ชีวิตินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๒]  จกฺขุ  อินฺทฺรยินฺติ:  อามนตา  ฯ  อินฺทฺรยิา  สุขินฺทฺริยนฺติ:   
สุขินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว   สุขินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  
น  สุขินฺทฺริย  ฯ จกฺขุ อินฺทรฺิยนฺติ: อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยา ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ:  
ทุกฺขินฺทฺริย        อินฺทฺริย ฺเจว        ทุกขิฺนฺทฺริย ฺจ        อวเสสา    
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อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  ทุกฺขินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินทฺฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  
อินฺทฺริยา      โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:      โสมนสฺสินฺทฺริย     อินฺทรฺิย ฺเจว   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โสมนสฺสินฺทฺริย  ฯ   
จกฺขุ    อินฺทรฺิยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ   อินฺทฺริยา   โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ:   
โทมนสฺสินฺทฺริย      อินฺทฺริย ฺเจว      โทมนสฺสินทฺฺริย ฺจ      อวเสสา   
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  โทมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ อินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
อินฺทฺริยา       อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ:      อุเปกฺขินฺทฺริย      อินฺทฺริย ฺเจว  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๓]  จกฺขุ  อินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺรยิา สทฺธินฺทฺรยินฺติ:   
สทฺธินฺทฺริย        อินฺทฺริย ฺเจว        สทธฺินฺทฺริย ฺจ        อวเสสา   
อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  น  สทฺธินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินทฺฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ   
อินฺทฺริยา  วิรยิินฺทฺริยนฺติ:  วิริยินฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว วิริยินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น  วิรยิินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ  อินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา    สตินฺทฺริยนติฺ:   สตินฺทฺรยิ   อินฺทฺริย ฺเจว   
สตินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น  สตินฺทฺริย  ฯ  จกฺขุ   
อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   สมาธินฺทฺริยนฺติ:   สมาธินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว     สมาธินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา    อินฺทฺริยา    อินฺทฺรยิา   
น   สมาธินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยา   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ:    ป ฺ ินฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น ป ฺ ินฺทฺริย ฯ    
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     [๔๕๔]     จกฺขุ    อินทฺฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ:     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว  
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ      อวเสสา      อินฺทฺริยา      อินฺทฺริยา   
น   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ฯ   จกฺขุ   อินฺทฺรยินฺติ:   อามนฺตา   ฯ   
อินฺทฺริยา   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺ ินฺทฺริย  อินฺทฺรยิ ฺเจว  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา     อินฺทฺริยา    อินทฺฺริยา    น    อ ฺ ินฺทฺริย    ฯ    จกฺขุ   
อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อ ฺาตาวินฺทฺริย  
อินฺทฺริย ฺเจว       อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ       อวเสสา       อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๕]   โสต   อินฺทฺรยินฺติ:   ย  โสต  อินฺทฺริย  ต  โสต ฺเจว   
อินฺทฺริย ฺจ   อวเสส   โสต   น  อินฺทฺรยิ  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา   น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  โสต  อินฺทฺริยนฺติ:  ย  โสต  อินทฺฺริย  
ต   โสต ฺเจว   อินฺทรฺิย ฺจ   อวเสส  โสต  น  อินฺทรฺิย  ฯ  อินฺทฺรยิา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๖]     ฆาน    อินฺทรฺิยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    จกฺขุนฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา    อินฺทฺริยา    น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   ฆาน   อินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา     ฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:    อ ฺาตาวินฺทฺริย    
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อินฺทฺริย ฺเจว    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๗]    ชิวฺหา    อินทฺฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    จกฺขุนฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา    อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   ชิวฺหา   อินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา     ฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๘]  กาโย  อินฺทฺรยินฺติ:  โย  กาโย  อินฺทฺริย โส กาโย เจว   
อินฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  กาโย  น  อินฺทฺริย  ฯ  อินฺทฺรยิา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  กาโย  อินฺทฺริยนฺติ:  โย กาโย อินทฺฺริย   
โส  กาโย  เจว  อินฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  กาโย  น  อินทฺฺริย ฯ อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๕๙]  มโน  อินฺทรฺยินฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺรยิา จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  มโน  อินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ    
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     [๔๖๐]   อิตฺถี   อินฺทฺรยินฺติ:   โน   ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ   
จกฺขุนฺทฺริย     อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา   น  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อิตฺถี  อินฺทฺริยนฺติ:  โน  ฯ  อินฺทรฺิยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๖๑]   ปุริโส   อินฺทรฺิยนฺติ:  โน  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  
น    จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   ปุริโส   อินฺทรฺิยนฺติ:   โน   ฯ   อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๖๒]     ชีวิต    อินทฺฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ    อินฺทฺริยา   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    จกฺขุนฺทฺริย    อินฺทฺริย ฺเจว   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อวเสสา  
อินฺทฺริยา    อินฺทฺริยา    น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   ชีวิต   อินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา     ฯ    อินฺทฺริยา    อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อวเสสา    อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๖๓]  สุข  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
จกฺขุนฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  อวเสสา  อินฺทฺริยา  อินฺทฺริยา  
น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   สขุ   อินฺทฺริยนติฺ:   อามนฺตา   ฯ  อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อินฺทฺริย ฺเจว  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
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อวเสสา     อินฺทฺริยา     อินฺทฺริยา     น     อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ   
ทุกฺข    อินฺทรฺิยนฺติ:    อามนฺตา    ฯเปฯ    โสมนสฺส    อินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯเปฯ   โทมนสฺส   อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  อุเปกฺขา   
อินฺทฺริยนฺติ:   ยา   อุเปกฺขา  อินฺทฺริย  สา  อุเปกฺขา  เจว  อินฺทฺริย ฺจ   
อวเสสา  อุเปกฺขา  น  อินฺทฺริย  ฯ  อินฺทฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: จกฺขุนฺทฺริย  
อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺรยิา    อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ  อุเปกฺขา  อินฺทฺริยนฺติ:  ยา  อุเปกฺขา  อินฺทฺริย   
สา   อุเปกฺขา   เจว  อินฺทฺรยิ ฺจ  อวเสสา  อุเปกฺขา  น  อินฺทฺริย  ฯ   
อินฺทฺริยา     อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:     อ ฺาตาวินฺทฺริย     อินฺทฺรยิ ฺเจว   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ อวเสสา อินฺทฺริยา อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
     [๔๖๔]  สทฺธา  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  วิริย  อินฺทรฺิยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯเปฯ    สติ    อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   สมาธิ   
อินฺทฺริยนฺติ อามนฺตา ฯเปฯ ป ฺา อินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๔๖๕]    อน ฺาต ฺสฺสามีติ    อินฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   
อ ฺ  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  อินทฺฺริยา  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  จกขฺุนฺทฺริย  
อินฺทฺริย ฺเจว     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทฺรยิา    อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อินฺทฺริย ฺเจว       อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ       อวเสสา       อินฺทฺริยา   
อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  อ ฺาตาวี  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ    
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อินฺทฺริยา   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   จกฺขุนฺทฺริย  อินฺทฺริย ฺเจว  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อวเสสา   อินฺทฺริยา   อินฺทฺริยา   น   จกฺขุนฺทฺริย   ฯเปฯ   อ ฺาตาวี   
อินฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯ   อินฺทฺริยา   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ:   อ ฺ ินฺทฺริย  
อินฺทฺริย ฺเจว     อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ     อวเสสา     อินฺทรฺิยา    อินฺทฺรยิา   
น อ ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๔๖๖]   น   จกฺขุ   น  อินฺทฺริยนฺติ:  จกฺขข  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  จกฺขุ  อินฺทฺรยิา  จกฺขุ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา อวเสสา   
น   เจว  จกฺขุ  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  โสตินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา  ฯ  น  จกฺขุ  น  อินฺทฺริยนฺติ: จกฺขข เปตฺวา อวเสสา อินฺทฺริยา   
น  จกฺขุ  อินทฺฺริยา  จกฺขุ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว   
จกฺขุ   น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  ฆานินฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา   
ฯเปฯ   น  จกฺขุ  น  อินฺทรฺิยนฺติ:  จกฺขข  เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา   
น  จกฺขุ  อินทฺฺริยา  จกฺขุ ฺจ  อินฺทฺริเย จ เปตฺวา อวเสสา น เจว จกฺขุ   
น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺรยิา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๖๗]  น  โสต  น อินฺทฺริยนฺติ: โสต เปตฺวา อวเสสา อินฺทฺริยา   
น  โสต  อินทฺฺริยา  โสต ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว   
โสต   น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา   
ฯเปฯ   น  โสต  น  อินฺทรฺิยนฺติ:  โสต  เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา   
น  โสต  อินทฺฺริยา  โสต ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว   
โสต น จ อินทฺฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๔๖๘]  น  ฆาน  น อินฺทฺริยนฺติ: ฆาน เปตฺวา อวเสสา อินฺทฺริยา   
น  ฆาน  อินทฺฺริยา  ฆาน ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว   
ฆาน   น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ:  อามนฺตา   
ฯเปฯ   น  ฆาน  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ฆาน  เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา   
น   ฆาน   อินฺทฺริยา   ฆาน ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   อวเสสา   
น  เจว  ฆาน  น  จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น อินทฺฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๖๙]   น   ชิวฺหา  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ชิวฺห  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  ชิวฺหา  อินฺทรฺิยา  ชิวฺห ฺจ  อินฺทฺริเย  จ เปตฺวา อวเสสา   
น  เจว  ชิวฺหา  น  จ  อินฺทรฺิยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา  ฯเปฯ  น  ชิวฺหา  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ชิวฺห  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ชิวฺหา   อินทฺฺริยา   ชิวฺห ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   ชิวฺหา   น  จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๐]   น  กาโย  น  อินฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   กาโย   น  อินฺทฺริยนติฺ:   
อามนฺตา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๑]   น   มโน   น   อินฺทฺริยนฺติ:  มน  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  มโน  อินฺทรฺยิา  มน ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา   
น   เจว  มโน  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    
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อามนฺตา   ฯเปฯ   น  มโน  น  อินฺทฺริยนฺติ:  มน  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  มโน  อินฺทรฺยิา  มน ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา   
น  เจว  มโน  น  จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น อินทฺฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๒]   น   อิตฺถี   น  อินฺทฺริยนฺติ:  อิตฺถึ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  อิตฺถี  อินฺทฺรยิา  อิตฺถิ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา อวเสสา   
น   เจว  อิตฺถี  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯเปฯ  น  อิตฺถ ี น  อินฺทฺริยนติฺ:  อิตฺถึ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  อิตฺถี  อินฺทฺรยิา  อิตฺถิ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา อวเสสา   
น  เจว  อิตฺถี  น  จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น อินทฺฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๓]   น   ปุริโส  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ปุริส  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ปุรโิส   อินทฺฺริยา   ปุริส ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   ปุรโิส   น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น   ปุริโส  น  อินฺทฺริยนฺติ:  ปุริส   
เปตฺวา    อวเสสา    อินทฺฺริยา    น   ปุริโส   อินฺทรฺิยา   ปุริส ฺจ   
อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ปุริโส  น  จ  อินฺทฺริยา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๔]   น   ชีวิต   น  อินฺทฺริยนฺติ:  ชีวิต  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  ชีวิต  อินฺทฺรยิา  ชีวิต ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา อวเสสา    
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น   เจว  ชีวิต  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯเปฯ  น  ชีวิต  น  อินฺทฺริยนติฺ:  ชีวิต  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ชีวิต   อินฺทฺริยา   ชีวิต ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา น เจว ชีวิต น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๕]  น  สุข  น  อินฺทฺริยนฺติ:  สขุ เปตฺวา อวเสสา อินฺทฺริยา   
น   สุข  อินทฺฺริยา  สุข ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว   
สุข  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
น    สุข    น   อินฺทฺริยนฺติ:   สุข   เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   
น   สุข  อินทฺฺริยา  สุข ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว   
สุข น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๗๖]   น   ทุกฺข   น  อินฺทฺริยนฺติ:  ทุกฺข  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ทุกฺข   อินฺทรฺิยา   ทุกฺข ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  ทุกฺข  น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯเปฯ    น   ทกฺุข   น   อินทฺฺริยนฺติ:   ทกฺุข   เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   ทุกฺข   อินฺทรฺยิา   ทุกฺข ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  ทุกฺข  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
      [๔๗๗]  น  โสมนสฺส  น อินฺทฺริยนติฺ: โสมนสฺส เปตฺวา อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น  โสมนสฺส  อินฺทฺริยา  โสมนสฺส ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา   
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อวเสสา   น   เจว  โสมนสฺส  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  โสมนสฺส  น  อินฺทฺริยนฺติ: โสมนสฺส   
เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   โสมนสฺส  อินฺทรฺิยา  โสมนสสฺ ฺจ   
อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  โสมนสฺส  น จ อินฺทฺริยา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
      [๔๗๘]   น   โทมนสฺส   น   อินฺทรฺิยนฺติ:  โทมนสฺส  เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา  น  โทมนสฺส  อินทฺฺริยา  โทมนสฺส ฺจ  อินฺทฺริเย  จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  โทมนสฺส  น  จ  อินฺทฺรยิา ฯ น อินฺทรฺิยา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ   น  โทมนสฺส  น  อินฺทฺรยินฺติ:   
โทมนสฺส   เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   โทมนสฺส   อินฺทฺริยา   
โทมนสฺส ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  โทมนสสฺ น จ   
อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
      [๔๗๙]  น  อุเปกฺขา  น  อินฺทฺริยนติฺ: อุเปกฺข เปตฺวา อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   อุเปกฺขา  อินฺทฺริยา  อุเปกฺข ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว  อุเปกฺขา  น  จ  อินฺทรฺิยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:  อามนฺตา  ฯเปฯ  น  อุเปกฺขา  น  อินฺทฺริยนฺติ:  อุเปกฺข   
เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   อุเปกฺขา   อินฺทรฺิยา  อุเปกฺข ฺจ   
อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อุเปกฺขา  น จ อินฺทฺริยา ฯ   
น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
      [๔๘๐]   น   สทฺธา  น  อินฺทฺริยนฺติ  สทฺธ  เปตฺวา  อวเสสา    
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อินฺทฺริยา   น   สทฺธา   อินทฺฺริยา   สทฺธ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  สทฺธา น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา    ฯเปฯ   น   สทธฺา   น   อินฺทฺริยนฺติ:   สทฺธ   เปตฺวา   
อวเสสา   อินฺทฺริยา   น   สทฺธา   อินฺทรฺิยา   สทฺธ ฺจ   อินฺทฺริเย  จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  สทฺธา  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น อินฺทฺริยา   
น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๑]   น   วิริย   น  อินฺทฺริยนฺติ:  วิริย  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา  น  วิริย  อินฺทรฺิยา  วิริย ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา อวเสสา   
น   เจว   วิริย  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ   
อามนฺตา   ฯเปฯ  น  วิริย  น  อินฺทฺริยนตฺิ:  วิริย  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   วิริย   อินฺทรฺิยา   วิริย ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา น เจว วิริย น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๒]  น  สติ  น  อนิฺทฺริยนฺติ:  สตึ เปตฺวา อวเสสา อินฺทฺริยา   
น   สติ  อินทฺฺริยา  สติ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว   
สติ  น  จ  อินฺทฺริยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
น   สติ   น  อินฺทฺริยนฺติ:  สตึ  เปตฺวา  อวเสสา  อินฺทฺริยา  น  สติ   
อินฺทฺริยา  สติ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  สติ น จ   
อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๓]   น  สมาธิ  น  อินฺทฺริยนฺติ:  สมาธึ  เปตฺวา  อวเสสา   
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อินฺทฺริยา   น   สมาธิ   อินทฺฺริยา   สมาธิ ฺจ   อินฺทฺรเิย  จ  เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  สมาธิ น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา  ฯเปฯ  น  สมาธิ  น  อินฺทฺรยินฺติ:  สมาธึ  เปตฺวา อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   สมาธิ   อินทฺฺริยา   สมาธิ ฺจ   อินฺทฺรเิย  จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   สมาธิ   น  จ  อินฺทฺรยิา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๔]   น   ป ฺา  น  อินฺทฺริยนติฺ:  ป ฺ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ป ฺา   อินฺทฺริยา   ป ฺ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  ป ฺา น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺรยิา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา  ฯเปฯ  น  ป ฺา  น  อินฺทรฺิยนฺติ:  ป ฺ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   ป ฺา   อินฺทฺริยา   ป ฺ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา   
อวเสสา   น   เจว   ป ฺา   น  จ  อินฺทรฺิยา  ฯ  น  อินฺทฺริยา  น   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๕]  น  อน ฺาต ฺสฺสามีติ  น  อินฺทฺริยนติฺ: อน ฺาต ฺสฺสามีตึ   
เปตฺวา      อวเสสา      อินฺทฺริยา      น     อน ฺาต ฺสฺสามีติ   
อินฺทฺริยา   อน ฺาต ฺสฺสามีติ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   อวเสสา   
น   เจว   อน ฺาต ฺสฺสามีติ   น   จ   อินฺทฺริยา   ฯ  น  อินฺทฺรยิา   
น    จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:    อามนฺตา    ฯเปฯ    น    อน ฺาต ฺสฺสามีติ   
น   อินฺทฺริยนติฺ:   อน ฺาต ฺสฺสามีตึ   เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   
น       อน ฺาต ฺสฺสามีติ       อินทฺฺริยา      อน ฺาต ฺสฺสามีติ ฺจ    
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อินฺทฺริเย   จ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อน ฺาต ฺสฺสามีติ  น  จ   
อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๖]   น   อ ฺ   น  อินฺทฺริยนฺติ:  อ ฺ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   อ ฺ   อินทฺฺริยา   อ ฺ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา  น  เจว  อ ฺ  น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา   ฯเปฯ   นอ ฺ   นอินฺทฺริยนติฺ:    อ ฺ  เปตฺวา  อวเสสา   
อินฺทฺริยา   น   อ ฺ   อินทฺฺริยา   อ ฺ ฺจ   อินฺทฺริเย   จ   เปตฺวา   
อวเสสา น เจว อ ฺ น จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๔๘๗]   น   อ ฺาตาวี   น  อินฺทรฺยินฺติ:  อ ฺาตาวึ  เปตฺวา   
อวเสสา  อินฺทฺริยา  น  อ ฺาตาวี  อินฺทฺริยา  อ ฺาตาวิ ฺจ  อินฺทฺริเย จ   
เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  อ ฺาตาวี  น  จ อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺรยิา   
น   จกฺขุนฺทฺริยนฺติ:   อามนฺตา   ฯเปฯ  น  อ ฺาตาวี  น  อินฺทฺรยินฺติ:   
อ ฺาตาวึ   เปตฺวา   อวเสสา   อินฺทฺริยา   น  อ ฺาตาวี  อินฺทฺริยา   
อ ฺาตาวิ ฺจ  อินฺทฺริเย  จ  เปตฺวา  อวเสสา  น เจว อ ฺาตาวี น จ   
อินฺทฺริยา ฯ น อินฺทฺริยา น อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ: อามนฺตา ฯ   
                      นิทฺเทสวาโร ฯ   
                      ปณฺณตฺติวาโร ฯ   
                      _________________    
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                       ปวตฺติวาโร   
     [๔๘๘]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   โสตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:   สจกฺขุกาน   อโสตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  โสตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สโสตกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    โสตินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสตินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สโสตกาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ   สโสตกาน   
สจกฺขุกาน      อุปปชชฺนฺตาน     เตส     โสตินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๘๙]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สจกฺขุกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺุนฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สฆานกาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๐]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ    
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อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ     อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อิตฺถีน    อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถนิฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ โน จ ตาส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชติ อิตฺถนี สจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตีน  
ตาส อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๑]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สจกฺขุกาน   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  ปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    ปุริสาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  สจกขฺุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ปุริสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๒]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
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เตส ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๓]    ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    วินา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  จกขฺุนฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๔๙๔]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    วินา    อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   อุเปกฺขาย   อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  จกฺขุนทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
อุเปกฺขาย     สจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๕]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สจกฺขุกาน   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  สเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    สทฺธินฺทรฺิย ฺจ    
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อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:      สเหตุกาน     อจกฺขุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สเหตุกาน   
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  สทธฺินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๖]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     สจกฺขุกาน    าณวิปฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  
าณสมฺปยุตฺตาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส     จกฺขุนฺทฺริย     อุปปฺชฺชตีติ:     าณสมฺปยุตฺตาน    อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ     าณสมฺปยุตฺตาน     สจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๗]  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกฺขุนทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๘]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 188 

อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     ฆานินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ     อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อิตฺถีน    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ     ฆานินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๔๙๙]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สฆานกาน   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  ปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ฆานินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    ปุริสาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ปุริสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๐]  ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย อุปปฺชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ชวิีตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ    
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โน    จ    เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๑]    ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน    วินา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   
สฆานกาน   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   โสมนสฺเสน   อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺเสน  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๒]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน    วินา    อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ     ฯ     ยสฺส    วา    ปน    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อุเปกฺขาย   อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
อุเปกฺขาย     สฆานกาน     อุปปชชฺนฺตาน    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๐๓]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สฆานกาน   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชต   โน   จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  สเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ฆานินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สเหตุกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สเหตุกาน  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     สทฺธินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๔]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     สฆานกาน    าณวิปฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
าณสมฺปยุตฺตาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส     ฆานนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชตีติ:     าณสมฺปยุตฺตาน    อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ     าณสมฺปยุตฺตาน     สฆานกาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๕]  ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๖]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
     [๕๐๗]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  
ตาส ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ อิตฺถินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๘]    ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     อิตฺถีน    วินา    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส   
อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตาส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  
โสมนสฺเสน      อุปปชฺชนตีฺน     ตาส     อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ     อุปฺปชชฺติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสมนสฺสินทฺฺริย อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   โสมนสฺเสน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  อิตฺถินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ   
โสมนสฺเสน     อิตฺถีน     อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๐๙]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อิตฺถีน   วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตาส    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อิตฺถนี   
อุเปกฺขาย      อุปปชฺชนฺตีน      ตาส     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อุเปกฺขาย   นอิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  
อุเปกฺขาย    อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๐]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อิตฺถีน    อเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถนิฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  สเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ     สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สเหตุกาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ โน จ เตส อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ สเหตุกาน อิตฺถีน อุปปชฺชนฺตีน  
ตาส สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๑]  ยสฺส  อิตฺถินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ:  
อิตฺถีน      าณวิปฺปยุตฺตาน      อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน  จ  ตาส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  าณสมฺปยุตฺตาน    
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อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ     ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    าณสมฺปยุตฺตาน    นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน  
เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
าณสมฺปยุตฺตาน     อิตฺถนี     อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๒]  ยสฺส  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจิตฺตกาน    นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  
ตาส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ อิตฺถินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๓]    ยสฺส    ปรุิสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   นปุริสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปรุิสินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๔]    ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:  ปุริสาน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   ปรุิสาน   
โสมนสฺเสน     อุปปชชฺนตฺาน     เตส     ปุริสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    
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โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   โสมนสฺเสน   นปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺเสน   ปุริสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๕]    ยสฺส    ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   ปุริสาน  วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  อุเปกขฺาย   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ปรุิสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชตีติ:   อุเปกฺขาย   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    ปุริสินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขาย   
ปุริสาน      อุปปชฺชนฺตาน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๖]    ยสฺส    ปรุิสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:    ปุริสาน   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  สเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ปุริสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สเหตุกาน   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   สนธฺินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    ปุริสินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺติ   สเหตุกาน   
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   สทฺธินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ปุริสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๗]    ยสฺส    ปรุิสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     ปุริสาน     าณวิปฺปยุตฺตาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชต ิ ปุริสาน  
าณสมฺปยุตฺตาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ปุริสินทฺฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส     ปรุิสนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชตีติ:     าณสมฺปยุตฺตาน     นปุรสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      าณสมฺปยุตฺตาน     ปรุสิาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๘]  ยสฺส  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ปรุิสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจิตฺตกาน   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๑๙]    ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: วินา โสมนสฺเสน อุปปชฺชนฺตาน ปวตฺเต โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      ชีวิตินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ     โน     จ    
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เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตสฺส ชีวิตินฺทรฺิย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๒๐]    ยสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:      วินา      อุเปกฺขาย      อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ โน จ  
เตส    อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตสฺส ชีวิตินฺทรฺิย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๒๑]    ยสฺส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส  สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   สทธฺินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   ตสฺส   
ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๒๒]    ยสฺส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:  าณวิปฺปยุตฺตาน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
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อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ชวิีตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   
ป ฺ ินฺทฺริย     อุปฺปชชฺติ    าณสมฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   
าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ       เตส      ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตสฺส ชีวิตินฺทรฺิย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๒๓]  ยสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ     มนินฺทรฺยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๒๔]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
โสมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
     [๕๒๕]    ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     โสมนสฺเสน     อเหตุกาน    อุปปชชฺนฺตาน    ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    สทธฺินฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   สเหตุกาน   วินา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต       สทฺธาสมฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๒๖]    ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    โสมนสฺเสน    าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส         อุปฺปาทกฺขเณ        เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   
โสมนสฺเสน        าณสมฺปยุตฺตาน       อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   าณสมฺปยุตฺตาน  วินา   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  าณสมฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   าณสมฺปยุตฺตาน   โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต        าณสมฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
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     [๕๒๗]    ยสฺส    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชตีติ:     สจิตฺตกาน     วินา    โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๒๘]    ยสฺส    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     อุเปกฺขาย     อเหตุกาน     อุปปชชฺนตฺาน    ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขาย  สเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    สทฺธินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สเหตุกาน   วินา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   สเหตุกาน   
อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  สทธฺาสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๒๙]    ยสฺส    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อุเปกฺขาย    าณวิปฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส         อุปฺปาทกฺขเณ        เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชต ิ อุเปกฺขาย  
าณสมฺปยุตฺตาน  อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ         เตส         อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ        อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   าณสมฺปยุตฺตาน   วินา  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       าณสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ     าณสมฺปยุตฺตาน    อุเปกขฺาย    อุปปชชฺนฺตาน    ปวตฺเต   
าณสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๓๐]    ยสฺส    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน  วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต       อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกขฺเณ       เตส   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๓๑]    ยสฺส    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สเหตุกาน    าณวิปฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ เตส สทฺธินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ  
โน   จ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สเหตุกาน   าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน         ปวตฺเต        สทฺธาสมฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     สทฺธินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๓๒]  ยสฺส  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     สจิตฺตกาน     อเหตุกาน     อุปปชฺชนตฺาน    ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
เตส    สทฺธินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    สเหตุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๓๓]  ยสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจิตฺตกาน    าณวิปฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  าณสมฺปยุตฺตาน  อุปปชฺชนฺตาน    
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ปวตฺเต        าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส        อุปฺปาทกฺขเณ        เตส   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๓๔]    ยตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   โสตินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   โสตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๓๕]  ยตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ:   
รูปาวจเร   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๓๖]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    รูปาวจเร   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  
โน   จ   ตตฺถ  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชต ิ กามาวจเร  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๓๗]    ยตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺเต    อรูเป   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๓๘]    ยตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสสฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๓๙]    ยตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    อรูเป    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๐]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๑]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๔๒]    ยตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ตตฺถ    
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ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๓]    ยตฺถ   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสสฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   รปูาวจเร   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๔]    ยตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    รปูาวเร    อรปูาวจเร    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ กามาวจเร   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๕]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      กามาวจเร      ตตฺถ      มนินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชชฺติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๖]    ยตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ    
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     [๕๔๗]    ยตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๘]    ยตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสสฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   รปูาวจเร   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๔๙]    ยตฺถ    ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  รูปาวจเร  อรูปาวจเร ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปรุสิินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๕๐]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา ปน มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ   ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   
กามาวจเร ตตฺถ มนินฺทฺรยิ ฺจ อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๕๑]    ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺเต    ตตฺถ   ชวิีตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
โสมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๒]   ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ     อุปฺปชฺชตีติ:    อส ฺสตฺเต  
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   
จตุโวกาเร     ป ฺจโวกาเร     ตตฺถ     ชวิีตินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๓]  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชฺชตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺติ    ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๔]   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๕]    ยตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ    
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ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๖]  ยตฺถ  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๗]    ยตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตตฺถ    มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๕๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    อโสตกาน    อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน    สโสตกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปปฺชฺชติ  โสตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สโสตกาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  โสตินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   สโสตกาน   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ โสตินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๕๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ฆานนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    อฆานกาน    อุปปชชฺนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
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อุปฺปชฺชติ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สฆานกาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   สฆานกาน   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๐]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    นอิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน     อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อิตฺถีน  อจกฺขุกาน  
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตาส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส   
ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ปรุิสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    นปุริสาน    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
สจกฺขุกาน   ปุริสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  ปุริสาน  อจกฺขุกาน    
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อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ปุริสาน    สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ปุริสินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๒]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนตฺาน   
เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๓]    ยสฺส    ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  สจกฺขุกาน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชนตฺาน    เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๕๖๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:      สจกฺขุกาน     วินา     อุเปกฺขาย     อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ จกขฺุนฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน   
ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชตีติ:  
อุเปกฺขาย    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขาย   
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๕]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สจกฺขุกาน    อเหตุกาน    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สจกฺขุกาน    สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สทฺธินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สเหตุกาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สเหตุกาน   สจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     สจกฺขุกาน    าณวิปฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน    
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ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  
าณสมฺปยุตฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
สจกฺขุกาน      อุปปชชฺนฺตาน      เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สจิตฺตกาน    อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๖๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน    นอิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
สฆานกาน     อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อิตฺถีน  อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๖๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ปรุิสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน    นปุริสาน    อุปปชฺชนตฺาน    เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
สฆานกาน    ปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  ปรุิสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  ปุริสาน  อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ปุริสาน    สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ปุริสินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๑]    ยสฺส    ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  สฆานกาน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  โสมนสฺเสน  อุปฺปชฺชนฺตาน  เตส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน    
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ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
โสมนสฺเสน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺเสน   
สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน    วินา    อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุเปกฺขาย    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
อุเปกฺขาย    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขาย   
สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สฆานกาน    อเหตุกาน    อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สฆานกาน    สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชติ     ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:    สเหตุกาน   
อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สเหตุกาน  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส       ตตฺถ      สทฺธินฺทรฺิย ฺจ      อุปฺปชฺชติ      ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:       สฆานกาน       าณวิปฺปยุตฺตาน      อุปปชฺชนตฺาน   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   
าณสมฺปยุตฺตาน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
สฆานกาน      อุปปชฺชนตฺาน      เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สจิตฺตกาน  อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 215 

มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๖]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ปรุสิินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   โน   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
     [๕๗๗]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๗๘]    ยสฺส    ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  อิตฺถีน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตีน ตาส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   
ยตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ     ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชตีติ:    โสมนสฺเสน    นอิตฺถีน    อุปปชฺชนตฺาน    เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
โสมนสฺเสน    อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๗๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     อิตฺถีน     วินา    อุเปกขฺาย    อุปปชชฺนฺตีน    ตาส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน   
ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
อุเปกฺขาย    นอิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขาย   
อิตฺถีน อุปปชฺชนฺตีน ตาส ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๐]  ยสฺส  ยตฺถ  อตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อิตฺถีน   อเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    โน    จ   ตาส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   
สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส    ตตฺถ    อิตฺถินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  สเหตุกาน  นอิตฺถีน  
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สเหตุกาน   อตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๑]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชตีติ:      อิตฺถีน     าณวิปฺปยุตฺตาน     อุปปชฺชนฺตีน     ตาส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน    าณสมฺปยุตฺตาน    อุปปชชฺนฺตีน    ตาส    ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
าณสมฺปยุตฺตาน    นอิตฺถีน    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
อิตฺถีน       อุปปชฺชนฺตีน       ตาส       ตตฺถ       ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๒]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺรยิ    อุปฺปชชฺตีติ:    สจิตฺตกาน    นอิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ     ตสฺส     ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺยิ    อุปฺปชชฺตีติ:    นปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
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อุปฺปชฺชติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๔]    ยสฺส    ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   ปุริสาน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   
ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุรสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
โสมนสฺเสน    นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺเสน   
ปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    ปุริสาน    วินา    อุเปกขฺาย    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ปุริสาน  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน   
ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
อุเปกฺขาย    นปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขาย   
ปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ    
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ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๖]  ยสฺส  ยตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    ปุริสาน    อเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ปุริสาน    สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สเหตุกาน  นปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สเหตุกาน   ปุริสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     ปุริสาน     าณวิปฺปยุตฺตาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    ปุริสาน    าณสมฺปยุตฺตาน    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
าณสมฺปยุตฺตาน    นปรุสิาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
ปุริสาน       อุปปชฺชนฺตาน       เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๘๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส     ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺยิ    อุปฺปชชฺตีติ:    สจิตฺตกาน    นปุรสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๘๙]    ยสฺส    ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส      ตตฺถ      ชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ     อุปฺปชฺชติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๙๐]    ยสฺส    ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
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ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๙๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ชวิีตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส       ตตฺถ       ชวิีตินฺทฺริย      อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สเหตุกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต     สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๕๙๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:        าณวิปฺปยุตฺตาน       อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต   
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๙๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ชวิีตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนตฺาน    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   สจิตฺตกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๕๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  โน  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ: โน ฯ   
     [๕๙๕]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   ปวตฺเต  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      ตตฺถ      โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชชฺติ   
โน   จ   เตส  ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สเหตุกาน   วินา   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต       สทฺธาสมฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๕๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย       อุปฺปชชฺตีติ:       โสมนสฺเสน       าณวิปฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ     ป ฺ ินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ     โสมนสฺเสน     าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส    ตตฺถ    โสนสฺสินทฺฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   าณสมฺปยุตฺตาน   วินา   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  าณสมฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   
เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   าณสมฺปยุตฺตาน  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       าณสมฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๙๗]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    ตตฺถ    โสมนสฺสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   
วินา    โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ    
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โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   มนนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย     อุปฺปชชฺตีติ:    อุเปกฺขาย    อเหตุกาน    อุปปชฺชนตฺาน   
ปวตฺเต    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ      อุเปกฺขาย     สเหตุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  
สเหตุกาน      วินา      อุเปกฺขาย      อุปปชฺชนฺตาน      ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส ตตฺถ สทฺธินฺทรฺิย  
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สเหตุกาน   
อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  สทธฺาสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส      ตตฺถ      สทธฺินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๕๙๙]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   อุเปกฺขาย   าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต        อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขาย    าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต        อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ    
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เตส      ตตฺถ      อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชติ     ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย     อุปฺปชฺชตีติ:    าณสมฺปยุตฺตาน    วินา    อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       าณสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ   าณสมฺปยุตฺตาน   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต าณสมฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๐]  ยสฺส  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  สจิตฺตกาน  วินา  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ  มนินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขาย      อุปปชฺชนฺตาน      ปวตฺเต     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๖๐๑]  ยสฺส  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:       สเหตุกาน       าณวิปฺปยุตฺตาน      อุปปชฺชนตฺาน   
ปวตฺเต     สทฺธาสมฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ     สเหตุกาน    าณสมฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๖๐๒]  ยสฺส  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สจิตฺตกาน  อเหตุกาน อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต     สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   
สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๓]  ยสฺส  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สจิตฺตกาน   าณวิปฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส    
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ตตฺถ    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส       ตตฺถ      มนินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชชฺติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อจกฺขุกาน    สโสตกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  โสตินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชติ สพฺเพส   
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อโสตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  โสตินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน โสตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อโสตกาน  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชติ     สพฺเพส     จวนฺตาน    อโสตกาน    อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    โสตินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๕]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อจกฺขุกาน  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อฆานกาน  สจกฺขุกาน    
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อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชติ     สพฺเพส     จวนฺตาน    อฆานกาน    อจกฺขุกาน   
อุปฺปชฺชนฺตาน    เตส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๖]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนตีฺน   ตาส  จกฺขุนฺทฺริย  
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตาส  อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  นอิตฺถีน  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อจกขฺุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๗]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน   ปรุิสาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน      นปุริสาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ปุริสินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน ปรุิสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  นปุริสาน  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ปรุิสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย    
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น     อุปฺปชฺชติ     สพฺเพส     จวนฺตาน     นปุริสาน    อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๘]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    จกฺขุนฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺติ  ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๐๙]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  โสมนสฺเสน   
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา  โสมนสฺเสน   
อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๐]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อจกฺขุกาน  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน  เตส จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    
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น   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  วินา  
อุเปกฺขาย   สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อุเปกขิฺนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา   
อุเปกฺขาย     อจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๑]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อจกฺขุกาน  สเหตุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   สทฺธินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน สทฺธินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อเหตุกาน  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  อเหตุกาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๒]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อจกฺขุกาน   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชติ สพฺเพส   
จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  าณวิปฺปยุตฺตาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    
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น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ป ฺ ินฺทฺริย  น อุปฺปชชฺติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: าณวิปฺปยุตฺตาน  
สจกฺขุกาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส    ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ   
โน    จ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๓]    ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อจกฺขุกาน  สจิตฺตกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๑๔]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนตีฺน   ตาส  ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตาส  อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส จวนฺตาน๔   
อฆานกาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  นอิตฺถีน  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
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เตส อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฆานนิฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๕]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   ปรุิสาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
อฆานกาน   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุรสิินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส     ฆานนิฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺตีติ:    นปรุิสาน    สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   นปุริสาน  อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๖]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๖๑๗]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย๘   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อฆานกาน  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส    
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จวนฺตาน  อฆานกาน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนฺตาน เตส ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา   
โสมนสฺเสน     สฆานกาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส    โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
วินา   โสมนสฺเสน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๘]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อฆานกาน  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน  อฆานกาน  วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนตฺาน  เตส ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  วินา   
อุเปกฺขาย   สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อุเปกขิฺนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา   
อุเปกฺขาย     อฆานกาน     อุปปชชฺนฺตาน    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๑๙]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อฆานกาน  สเหตุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน    
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อฆานกาน   อเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทธฺินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   ฆานนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อเหตุกาน  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    สทฺธินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน  อเหตุกาน  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฆานนิฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๐]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อฆานกาน   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: าณวิปฺปยุตฺตาน  
สฆานกาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส    ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ   
โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ สพฺเพส จวนฺตาน าณวิปฺปยุตฺตาน   
อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๑]    ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อฆานกาน  สจิตฺตกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
อจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานนิฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  มนินฺทฺริย ฺจ    
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น    อุปฺปชชฺติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๒๒]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  ปุริสาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
โน   จ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  นอิตฺถีน   
นปุริสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  น อุปฺปชฺชติ ปรุสิินฺทฺริย ฺจ  
น    อุปฺปชชฺติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ปรุิสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส  อิตฺถินทฺฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อิตฺถนี อุปปชฺชนตีฺน ตาส ปุริสินฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน    นปุริสาน    นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๓]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  นอิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ สพฺเพส จวนฺตาน เตส อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชติ   ชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ ตสฺส อิตฺถินฺทรฺิย น อุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๒๔]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถนี  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน  นอิตฺถีน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    
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น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  
โสมนสฺเสน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ   
โน   จ   ตาส   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา   
โสมนสฺเสน     นอิตฺถีน     อุปปชชฺนฺตาน    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๕]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถนี   อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   นอิตฺถีน  วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  วินา  
อุเปกฺขาย   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ   
โน   จ   ตาส   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา   
อุเปกฺขาย     นอิตฺถีน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๖]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถนี   สเหตุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
นอิตฺถีน   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ    
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สทฺธินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   สทฺธินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺตีติ:  อเหตุกาน  อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  สทธฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตาส  อิตฺถินฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อเหตุกาน  นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๗]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  นอิตฺถีน  าณสมฺปยุตฺตาน  อุปปชชฺนฺตาน เตส อิตฺถินฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   นอิตฺถีน   าณวิปฺปยุตฺตาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ ตสฺส อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: าณวิปฺปยุตฺตาน  
อิตฺถีน      อุปปชฺชนฺตีน     ตาส     ป ฺ ินฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺติ   
โน    จ    ตาส    อิตฺถินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน     นอิตฺถีน     อุปปชชฺนฺตาน    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๒๘]    ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถนี   สจิตฺตกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  อิตฺถินฺทฺริย  
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ    
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ตสฺส อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๒๙]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  นปุริสาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ปุรสิินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
โน   จ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ ตสฺส ปุริสินฺทรฺิย น อุปฺปชชฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๓๐]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  นปุริสาน  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ปุริสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน  นปุริสาน  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส ปุริสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ปุริสินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  
โสมนสฺเสน     ปุริสาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
วินา   โสมนสฺเสน   นปรุสิาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๑]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นปุริสาน  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน  นปุริสาน  วินา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ    
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น   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ปรุิสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  วินา  
อุเปกฺขาย   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา   
อุเปกฺขาย     นปุริสาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๒]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นปุริสาน  สเหตุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   สทฺธินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   นปุริสาน   อเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปุริสินทฺฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน สทฺธินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    ตสฺส    ปุริสินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   อเหตุกาน   
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อเหตุกาน  นปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   ปุริสินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๓]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    นปุริสาน   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   นปุรสิาน   าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส    
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ปุริสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ    ตสฺส    ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   
าณวิปฺปยุตฺตาน     ปุริสาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน     นปุรสิาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๔]    ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   นปุริสาน  สจิตฺตกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ปรุิสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน มนินทฺฺริย น อุปฺปชฺชติ ตสฺส   
ปุริสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๓๕]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชวิีตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๖]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย    
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น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต   อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๗]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทฺธินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ   
โน   จ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ชีวิตินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๓๘]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต     าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จวนฺตาน   
ปวตฺเต    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๖๓๙]    ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ สพฺเพส   
จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  มนินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๔๐]   ยสฺส  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺนฺตาน ปวตฺเต อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   
เตส    อุเปกขิฺนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น        อุปฺปชฺชติ        สพฺเพส        จิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ  นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๔๑]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สทฺธนิฺทฺริย    
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น   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา  โสมนสฺเสน  สเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   สทฺธินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส        ภงฺคกฺขเณ        โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน สทฺธินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    ตสฺส    โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส        ภงฺคกฺขเณ        สทฺธาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   สทธฺินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๔๒]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   โสมนสฺเสน   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต    โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ป ฺ ินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:    
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าณวิปฺปยุตฺตาน        โสมนสฺเสน       อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต   
าณวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส         ภงฺคกฺขเณ        าณวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๔๓]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  มนนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา  โสมนสฺเสน  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตสฺส โสมนสฺสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๔๔]   ยสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ  น   
อุปฺปชฺชตีติ:    วินา   อุเปกฺขาย   สเหตุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ      อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปปฺาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทธฺินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชติ    
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ตสฺส    อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:    อเหตุกาน    อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน       ปวตฺเต       สทฺธาวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  สทธฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ เตส อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  สทฺธาวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขา-   
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    นโิรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน   
เตส สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๔๕]   ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   วินา   อุเปกฺขาย   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต    อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตาณสมฺมปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   
าณวิปฺปยุตฺตาน    อุเปกขฺาย   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   าณวิปฺปยุตฺต-   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ สพฺเพส จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ       าณวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปปฺาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
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     [๖๔๖]   ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   อุเปกฺขาย  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตสฺส อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๔๗]   ยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    สทฺธนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:   าณวิปฺปยุตฺตาน   สเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน         ปวตฺเต        าณวิปฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  สทฺธินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส จิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ าณวิปฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๔๘]    ยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อเหตุกาน    สจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ   
โน   จ   เตส   มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   สทฺธินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 247 

มนินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส สทฺธินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๔๙]    ยสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   าณวิปฺปยุตฺตาน   สจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส        อุปฺปาทกฺขเณ       เตส       ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๕๐]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   โสตินฺทรฺยิ   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  โสตินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๕๑]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  อส ฺสตฺเต   
อรูเป ตตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๕๒]  ยตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  รูปาวจเร  ตตฺถ    
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ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
อส ฺสตฺเต   อรูเป   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๕๓]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถ ิฯ   
     [๖๕๔]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๕๕]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   อส ฺสตฺเต  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ ฯ ยตฺถ วา ปน อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๕๖]  ยตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   อรูเป   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย  
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ  ฯ   
ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    น   อุปปฺชฺชติ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๖๕๗]  ยตฺถ  ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๕๘]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถ ิฯ   
     [๖๕๙]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   อส ฺสตฺเต   อรูเป   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๖๐]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริยO   
น     อุปฺปชฺชตีติ:    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๖๑]  ยตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชตีติ:  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ตตฺถ    
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ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตตฺถ   มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
อส ฺสตฺเต    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺติ    มนินฺทรฺิย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๖๒]   ยตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๖๖๓]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ ปุริสินทฺฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถ ิฯ   
     [๖๖๔]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ  ปรุสิินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   อส ฺสตฺเต   อรูเป   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๖๕]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชตีติ:    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ    
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ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๖๖]  ยตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
อส ฺสตฺเต    ตตฺถ    ปุรสิินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺรยิ ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนินฺทรฺิย  น อุปฺปชชฺติ ตตฺถ ปรุสิินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๖๗]   ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๖๘]  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  
วา   ปน   มนินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๖๙]   ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๗๐]  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ ตตฺถ สทฺธินฺทรฺิย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน    
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มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๖๗๑]  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๗๒]  ยตฺถ  สทฺธินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนนิฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๗๓]    ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๗๔]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   อจกฺขุกาน   สโสตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อโสตกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชติ    โสตินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อโสตกาน  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  อโสตกาน  อจกฺขุกาน    
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อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๗๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   อจกฺขุกาน   สฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  อฆานกาน  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  อฆานกาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๗๖]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน   อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  ตาส  
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  นอิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   นอิตฺถนี   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
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อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๗๗]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:    อจกฺขุกาน   ปรุิสาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  นปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชติ    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชตีติ:  นปุริสาน  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   นปุริสาน  อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๗๘]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ ชวิีตินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๖๗๙]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:   
วินา     โสมนสฺเสน     สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   วินา   โสมนสฺเสน   อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   อจกฺขุกาน   อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   วินา   อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น    อุปฺปชชฺติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  อุเปกฺขาย   
สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
วินา  อุเปกฺขาย  อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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สทฺธินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   อจกฺขุกาน   สเหตุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย   
น     อุปฺปชฺชติ     สพฺเพส     จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    อเหตุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   อเหตุกาน   สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทธฺินฺทรฺิย   น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อเหตุกาน   
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อจกฺขุกาน  าณสมฺปยุตฺตาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  าณวิปฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     น    อุปฺปชชฺติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตีติ:  าณวิปฺปยุตฺตาน   
สจกฺขุกาน       อุปปชฺชนตฺาน       เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน    าณวิปฺปยุตฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ    
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ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตีติ:   อจกฺขุกาน   สจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๘๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนตีฺน  ตาส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน  นอิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   นอิตฺถนี   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ    
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ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   นปรุสิาน   อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ปรุิสินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
นปุริสาน    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน     นปุริสาน    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  อฆานกาน  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน  วินา   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย    
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น    อุปฺปชชฺติ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   
โสมนสฺเสน   สฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   วินา   โสมนสฺเสน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   อฆานกาน   อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   วินา   อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  อุเปกฺขาย  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  วินา  อุเปกฺขาย   
อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๘๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   อฆานกาน   สเหตุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตาน    
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เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย  นอุปปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อเหตุกาน   สฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส      จวนฺตาน     อเหตุกาน     อฆานกาน     อุปปชฺชนฺตาน   
เตส     ตตฺถ     สทฺธินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย      น     อุปฺปชฺชตีติ:     อฆานกาน     าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตีติ:  าณวิปฺปยุตฺตาน   
สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ8   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานนิฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตีติ:   อฆานกาน   สจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน    
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เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย   
น     อุปฺปชฺชติ    สพฺเพส    จวนฺตาน    อจิตฺตกาน    อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  มนินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๙๒]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อิตฺถีน    อุปปชชฺนตีฺน   ตาส   ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   นปุริสาน   นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   นอิตฺถนี   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ    
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ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถีน   โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน�    
เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    สพฺเพส    จวนฺตาน   นอิตฺถีน   วินา   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   โสมนสฺเสน   
อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   วินาพ   
โสมนสฺเสน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   นอิตฺถีน   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  นอิตฺถีน  วินา  อุเปกฺขาย อุปปชฺชนฺตาน   
เตส     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   วินา  อุเปกฺขาย  อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน    ตาส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ    
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ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   วินา   
อุเปกฺขาย    นอิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:    นอิตฺถนี   สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อเหตุกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺตีติ:  อเหตุกาน  อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จวนฺตาน   อเหตุกาน  นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๗]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถนี   าณสมฺปยุตฺตาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชติ    สพฺเพส    จวนฺตาน    นอิตฺถีน    าณวิปฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
ตตฺถ     อิตฺถนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:    าณวิปฺปยุตฺตาน    อิตฺถีน    
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อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตาส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส  จวนฺตาน  าณวิปฺปยุตฺตาน   
นอิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๖๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   นอิตฺถนี   สจิตฺตกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  มนินฺทรฺยิ   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๖๙๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   นปุริสาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
สพฺเพส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส ตตฺถ ปรุิสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๐๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  นปุริสาน  โสมนสฺเสน อุปปชฺชนฺตาน เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย    
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น    อุปฺปชชฺติ    สพฺเพส   จวนฺตาน   นปุริสาน   วินา   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:   วินา   โสมนสฺเสน   
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน   
วินา  โสมนสฺเสน  นปุรสิาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   นปุรสิาน   อุเปกขฺาย   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    สพฺเพส    จวนฺตาน   นปุริสาน   วินา   อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  อุเปกฺขาย  ปุรสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   วินา   
อุเปกฺขาย    นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:   นปุริสาน   สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน  นปุริสาน  อเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อเหตุกาน   ปุริสาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จวนฺตาน   อเหตุกาน   นปุรสิาน   อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย      น      อุปฺปชฺชตีติ:     นปุริสาน     าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย     น     อุปฺปชฺชติ     สพฺเพส     จวนฺตาน    นปุริสาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺตีติ:  าณวิปฺปยุตฺตาน   
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  โน   
จ    เตส    ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   
าณวิปฺปยุตฺตาน   นปุริสาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๗๐๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตีติ:    นปุริสาน   สจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   อจิตฺตกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ  ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุรสิินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๐๕]   ยสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
วินา    โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
วินา    อุเปกขฺาย    อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส    
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ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ชีวิตินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
อเหตุกาน       อุปปชชฺนฺตาน      ปวตฺเต      สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  ชีวิตินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
าณวิปฺปยุตฺตาน      อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๐๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ มนินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   น  อุปฺปชฺชตีติ:  อจิตฺตกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จวนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๑๐]   ยสฺส   ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริยใ   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ       โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
โสมนสฺเสน      อุปปชฺชนตฺาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปปฺาทกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๗๑๑]   ยสฺส   ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  โสมนสฺเสน  สเหตุกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต       โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปปฺาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺติ     สพฺเพส     จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส   
ตตฺถ       โสมนสฺสินฺทฺริย       น       อุปฺปชฺชตีติ:       ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส ตตฺถ สทฺธินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ สพฺเพส   
จิตฺตสฺส        ภงฺคกฺขเณ        สทฺธาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      อส ฺสตฺตาน      เตส     ตตฺถ     สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๑๒]   ยสฺส   ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตีติ:   วินา   โสมนสฺเสน   าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน    
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เตส     ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   าณวิปฺปยุตฺตาน  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       าณวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
าณวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๑๓]   ยสฺส   ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  โสมนสฺเสน  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต     โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ(   
น    อุปฺปชชฺติ   มนินฺทรฺิย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺตีติ:  วินา  อุเปกฺขาย  สเหตุกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต       อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ    
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เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺติ     สพฺเพส     จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อเหตุกาน    อุเปกฺขาย   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   สทฺธาวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตีติ:    วินา   อุเปกฺขาย   าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต       อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตาณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตาณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน   
เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น อุปฺปชฺชติ ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชตีติ:     าณวิปฺปยุตฺตาน     อุเปกฺขาย    อุปปชฺชนตฺาน    
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ปวตฺเต    าณวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   าณวิปฺปยุตฺตอุเปกฺขา-   
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๗๑๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  วินา  อุเปกฺขาย  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต  อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส วา ปน ยตฺถ มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๑๗]  ยสฺส  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺตีติ:  าณวิปฺปยุตฺตาน   
สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   าณวิปฺปยุตฺตสทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
าณวิปฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ      อส ฺสตฺตาน   
เตส ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๗๑๘]  ยสฺส  ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ มนนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    อเหตุกาน    สจิตฺตกาน   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  สพฺเพส   
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยสฺส วา ปน ยตฺถ มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๑๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   าณวิปฺปยุตฺตาน  สจิตฺตกาน  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต      าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น    อุปฺปชชฺติ   มนินฺทรฺิย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ   มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๗๒๐]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   โสตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๑]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๒]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๓]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๔]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๕]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๖]    ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๗]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๗๒๘]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   ฯเปฯ   อิตฺถินฺทฺรยิ   ปุริสินฺทฺรยิ   
ชีวิตินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย  สทฺธนิฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  มนินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสสฺ  วา ปน   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๒๙]    ยตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   โสตินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  โสตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๓๐]    ยตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิตฺถ     กามาวจเร     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๓๑]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  
โน   จ  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  กามาวจเร  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน   
ปุริสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๓๒]    ยตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อส ฺสตฺเต  อรูเป  ตตฺถ  ชวิีตินฺทฺริย   
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อุปฺปชฺชิตฺถ    โน   จ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๓๓]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๓๔]    ยตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ: อรูเป ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน   จ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๓๕]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูเป  
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ป ฺจโวกาเร     ตตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๓๖]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๓๗]    ยตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ กามาวจเร   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๓๘]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสสฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  กามาวจเร  ตตฺถ   
โสมสฺสินฺทฺรยิ ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๓๙]    ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   
กามาวจเร     ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๔๐]    ยตฺถ    ฆานนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ กามาวจเร   
ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๗๔๑]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ%   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  รูปาวจเร  อรูปาวจเร   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
กามาวจเร     ตตฺถ     มนนิฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิตฺถ     ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๔๒]    ยตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๗๔๓]    ยตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ กามาวจเร  
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุรสิินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๔๔]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตตฺถ    ปรุิสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ   ปุรสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ  
กามาวจเร    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๗๔๕]  ยตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  
ยตฺถ  วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ    มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตฺิถ   โน   จ   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    กามาวจเร    ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๔๖]   ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ   
ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถ    จตุโวกาเร    ป ฺจโวกาเร   
ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ  
ยตฺถ    วา    ปน    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๔๗]  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺเต  
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   ตตฺถ  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  
จตุโวกาเร     ป ฺจโวกาเร     ตตฺถ     ชวิีตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๔๘]   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๔๙]   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๐]  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๑]   ยตฺถ   สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๒]    ยตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺตฺิถ   
โน    จ    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน    
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เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๕]    ยสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    ฯเปฯ   ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รปูาวจราน   เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๖]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   
จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ  ป ฺจโวการาน  เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๕๗]  ยสฺส  ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๕๘]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถาติ:    อรูปาน   
เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ      ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๕๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ สทธฺินฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๖๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๖๑]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ ปุรสิินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๖๒]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ ชวิีตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิตฺถ    โน   จ   



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 284 

เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๖๓]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๖๔]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๖๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิตฺถ    โน   จ   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๗๖๖]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๖๗]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๗๖๘]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตฺิถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุรสิินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๖๙]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
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โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุรสิินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๗๐]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯเปฯ สทฺธนิฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๗๑]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  สุทธฺาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส  จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน   
เตส      ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
ตสฺส ตตฺถ ชวิีตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๗๒]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ชวิีตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๗๓]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย     ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ     ป ฺ ินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถ     ตสฺส     ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๗๔]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๗๕]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส   
จตุโวการาน     ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชิตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๗๖]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาสาน    ทุติเย    จิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๗๗๗]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย      ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๗๘]    ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๗๗๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๘๐]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  โสตินฺทรฺิย    
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น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสตินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๑]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๒]  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๓]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺรยิ   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    นตฺถิ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๕]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    นตฺถิ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๖]  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 290 

     [๗๘๗]  ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย  ชีวิตินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริย  
ป ฺ ินฺทฺริย  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  นตฺถ ิฯ ยสฺส วา ปน มนินฺทฺริย  
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ฆานนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯเปฯ   
     [๗๘๘]   ยสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน  มนินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๘๙]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  โสตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน โสตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๙๐]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ฆานินฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  รูปาวจเร  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน  จ  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อส ฺสตฺเต     อรูเป     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺิตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๗๙๑]  ยตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปรุสิินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  รูปาวจเร  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน  จ  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
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อส ฺสตฺเต     อรูเป     ตตฺถ     ปุริสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๗๙๒]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อุปปฺชชฺิตฺถ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๙๓]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๙๔]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อรูเป  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน จ ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๗๙๕]  ยตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อรูเป  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ  ตตฺถ  มนินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ   
ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๗๙๖]  ยตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปรุสิินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ฆานนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๙๗]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อุปปฺชฺชิตฺถ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ฆานนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๗๙๘]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  รูปาวจเร  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตฺิถ   อส ฺสตฺเต   อรูเป   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิตฺถ  ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๗๙๙]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๐๐]  ยตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
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ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน   จ   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ฆานนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๐๑]   ยตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ปุริสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ อิตฺถนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๘๐๒]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อุปปฺชฺชิตฺถ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ปรุิสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: นตฺถิ ฯ   
     [๘๐๓]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  รูปาวจเร  ตตฺถ  ปุรสิินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตฺิถ   อส ฺสตฺเต   อรูเป   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิตฺถ  ฯ   
ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๐๔]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ      ปุรสิินฺทฺริย ฺจ      น      อุปฺปชฺชิตฺถ      อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    
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น   อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๐๕]  ยตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน   จ   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ปรุิสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๐๖]   ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๘๐๗]  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   นตฺถิ   ฯ  
ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๘๐๘]  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๐๙]  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ สทฺธินฺทรฺิย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ    
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วา    ปน    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๐]  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๑]  ยตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตตฺถ สทฺธนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๒]   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 296 

ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺตฺิถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๘๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   ฯเปฯ   ปรุิสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน    จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๘๑๖]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตฺิถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาสาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๗]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ    
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     [๘๑๘]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อรปูาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ   
สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๑๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อรูปาน   เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   สุทฺธาวาสาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   มนินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 298 

     [๘๒๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตฺิถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาสาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถาติ:  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวราน   เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   สุทฺธาวาสาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๘๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ: รูปาวจราน  
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ  น อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  
อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๘๒๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตฺิถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาสาน  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ปุริสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิตฺถาติ:  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ    
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สุทฺธาวาสาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสนิฺทรฺิย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๒๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   สุทฺธาวาสาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺตฺิถ    ฯ    ยสสฺ   
วา   ปน   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุรสิินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๐]  ยสฺส  ยตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ   
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน    
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ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   อุปปตฺติจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๘๓๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      ฯเปฯ      สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ  
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทรฺิย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   สุทฺธาวาสาน   อุปปตฺติจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๘๓๓]   ยสฺส  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      ฯเปฯ      สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ  
น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ    สุทฺธาวาสาน   อุปปชฺชนฺตาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  มนินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิตฺถ  ฯ   
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส   ตตฺถ    
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โสมนสฺสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๔]   ยสฺส   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๕]   ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   ตสฺส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
                      _________________   
     [๘๓๗]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   โสตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๘]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   
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อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส    วา    ปน    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๓๙]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เย  จ   
ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส  อิตฺถินทฺฺริย อุปฺปชฺชสิฺสติ  
อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  
ยสฺส    วา    ปน    อิตฺถินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๔๐]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ปุริสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๔๑]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ: เย อรูป อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
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เตส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   ชวิีตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๔๒]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      เย      สจกฺขุกา     อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ  
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๔๓]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  สจกฺขุกา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ: เย อรูป อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  
เตส    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๔๔]   ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
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มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย  
อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  
โน    จ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๔๕]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   
อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๔๖]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ยา  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ตาส    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน   จ   ตาส   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ  
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๔๗]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
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เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๔๘]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย  สฆานกา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ฆานินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร   อุปปชฺชตฺิวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ  
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๔๙]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  สฆานกา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ฆานินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ  
โน   จ   เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
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     [๘๕๐]   ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย  
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๑]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ยา  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ตาส    อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน   จ   ตาส   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:  เย  ปรุิสา  เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  ปรุิสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๒]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ    
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โน    จ    เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๓]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ยา  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา   
อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     ตาส    อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตาส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   อิตเรส   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ  
ยสฺส    วา    ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เย  จ   
ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    โสมนสฺสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน   จ   เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๔]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ยา  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา   
โสมนสฺเสน     อุปปชชฺิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ตาส    อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   ตาส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  
วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  
เย   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เย   จ    
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ปุริสา    เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ  
โน   จ   เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๕]   ยสฺส  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย  
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เย  จ  ปรุิสา   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ  
อิตเรส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๖]    ยสฺส    ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ยา    จ    อิตฺถิโย    เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ปรุิสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๗]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา    
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อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส    ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   อิตเรส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ  
ยสฺส    วา    ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   รูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    โสมนสฺสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน   จ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๕๘]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา   
โสมนสฺเสน     อุปปชชฺิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ  
ยสฺส    วา    ปน    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ  
โน   จ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
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     [๘๕๙]   ยสฺส  ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ปรุสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:   เย  
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ  
อิตเรส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๖๐]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อุเปกขฺาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ชีวิตินทฺฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๖๑]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ชีวิตินทฺฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๖๒]    ยสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย    
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ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๖๓]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน   จ   เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส  
อนนฺตรา       อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต      อุปปฺชฺชิสฺสติ      เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสสฺติ     โน    จ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  โสมนสสฺินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๖๔]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  สทฺธนิฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อุเปกขฺาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    มนนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชสฺสติ    โน    จ    เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    มนินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ  
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ    
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     [๘๖๕]   ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    มนนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺติ    อิตเรส    มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๖๖]    ยสฺส    สทฺธนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส สทฺธินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๖๗]    ยสฺส    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๖๘]    ยตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  โสตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๖๙]    ยตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   กามาวจเร   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺรยิ ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน    
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ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๗๐]   ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:     รูปาวจเร     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   กามาวจเร   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ  
ยตฺถ    วา    ปน    ปุริสินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๗๑]    ยตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อส ฺสตฺเต    อรูเป    ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  
ป ฺจโวกาเร     ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๗๒]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๗๓]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตตฺถ    จกขฺุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อรูเป    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน   จ  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
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ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ   จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๗๔]   ยตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อรูเป  
ตตฺถ     มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ป ฺจโวกาเร     ตตฺถ     มนินฺทฺรยิ ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๗๕]   ยตฺถ  ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๗๖]    ยตฺถ    ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร     ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๗๗]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 316 

โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๗๘]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     รูปาวจเร   
อรูปาวจเร  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๗๙]   ยตฺถ  ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  รปูาวจเร  
อรูปาวจเร   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร     ตตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๘๐]    ยตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๘๑]    ยตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา    ปน    ชีวิตินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร     ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๘๒]   ยตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน  จ  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๘๓]   ยตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ตตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๘๔]   ยตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  รูปาวจเร  
อรูปาวจเร   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร     ตตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๘๘๕]    ยตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  
กามาวจเร     ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๘๖]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตตฺถ    ปุรสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน  จ  ตตฺถ  ปรุสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๘๗]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ปุรสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  รูปาวจเร  อรูปาวจเร   
ตตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจเร    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ    
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     [๘๘๘]   ยตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  รูปาวจเร  
อรูปาวจเร    ตตฺถ    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสสฺติ     กามาวจเร     ตตฺถ     มนินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๘๘๙]   ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   จตุโวกาเร   ป ฺจโวกาเร  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ  
ยตฺถ    วา    ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๐]   ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
ฯเปฯ   สทฺธนิฺทฺริย  ป ฺ ินฺทฺริย  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อส ฺสตฺเต  
ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    ตตฺถ    มนินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     จตุโวกาเร     ป ฺจโวกาเร    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ ชีวิตินทฺฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๑]  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   
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ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๒]   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยตฺถ    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๓]   ยตฺถ  สทฺธินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ สทฺธินทฺฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๔]    ยตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  กามาวจราน   
เตส      ตตฺถ      จกฺขุนฺทฺริย ฺจ      อุปปฺชฺชิสฺสติ     ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิสสฺติ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 321 

ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   เย   จ   ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน   
กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว   
ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ปรุสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๘๙๙]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ชวิีตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   อส ฺสตฺตาน  
อรูปาน     เตส     ตตฺถ    ชีวิตินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ    
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ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๐]     ยสฺส    ยตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   เย   สจกฺขุกา   อุเปกขฺาย   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส ป ฺจโวการาน   
เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ฯ     ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๐๑]     ยสฺส    ยตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส   
ตตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   สจกฺขุกา   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  ป ฺจโวการาน   
เตส      ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺิสฺสติ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺติ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๒]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    
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ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๐๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยา   อิตฺถโิย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    ตาส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ  ปรุสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๐๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
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ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   เย  สฆานกา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ      เตส      ตตฺถ      ฆานินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  กามาวจราน   
เตส     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     กามาวจราน     เตส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   เย  สฆานกา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ      เตส      ตตฺถ      ฆานินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  กามาวจราน   
เตส      ตตฺถ     ฆานินฺทฺรยิ ฺจ     อุปฺปชฺชิสฺสติ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ    
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ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   
เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      กามาวจราน     เตส     ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  กามาวจราน   
เตส      ตตฺถ      มนินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชิสฺสติ      ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๐๙]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยา   อิตฺถโิย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    ตาส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ  ปรุสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   เย   ปุริสา   เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ  อิตเรส    
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กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๑๐]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เย  จ  ปรุิสา  เอเตเนว ภาเวน กติจิ ภเว   
ทสฺเสตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  
โน   จ   เตส   ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  กามาวจราน   
เตส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๑๑]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยา   อิตฺถโิย   เอเตเนว   ภาเวน   
กติจิ   ภเว  ทสฺเสตฺวา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  ตาส  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน  เย  จ  ปุรสิา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯน   
     [๙๑๒]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   ยา  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   ตาส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   ตาส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺติ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๑๓]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว   
ภาเวน    กติจิ    ภเว   ทสเฺสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ปรุิสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  รูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    
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อปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ;   
     [๙๑๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   เย   ปรุิสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๑๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย      ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน    อรูปาวจราน   ยา   จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ตตฺถ    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    
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มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๑๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ยสฺส     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ เตส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ  
อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๑๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:      ยสฺส     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๒๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย      ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน  จ  เตส    
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ตตฺถ    มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   
ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๒๑]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:      ยสฺส     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
จตุโวการาน     ป ฺจโวการาน     เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      อุปฺปชชฺสิฺสติ      ตสฺส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อุเปกขฺาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      เตส      ตตฺถ      อุเปกขิฺนฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๒๒]    ยสฺส    ยตฺถ    โสมนสฺสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:  
อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ยสฺส     จิตฺตสฺส     อนนฺตรา   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    ตตฺถ    มนินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส   
จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯl   
     [๙๒๓]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ       เตส       ตตฺถ       มนนิฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน      เตส      ตตฺถ      มนนิฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๒๔]   ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย     ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สทธฺินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
อามนฺตา ฯ    
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     [๙๒๖]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  โสตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสตินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๒๗]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  รูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน    จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   
จ    อรูป    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๒๘]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อิตฺถินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  รูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  อิตฺถินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ   
อรูป      อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส     อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๒๙]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ปุริสินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ปุริสินฺทรฺิย    
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น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  รูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อรูป   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๓๐]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ชีวิตินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   เย   อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทรฺิย  น อุปฺปชชฺิสฺสติ  
ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   จกขฺุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ชวิีตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๓๑]   ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  โสมนสสฺินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  สจกฺขุกา   
อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมภวิกาน   
เย      จ      อรูป     อุปปชชฺิตฺวา     ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๓๒]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย    
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น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   เย   อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน    จ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ๗  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  สจกฺขุกา   
โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสสติ ฯ   
     [๙๓๓]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  สทฺธินทฺฺริย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   เย   อรูป   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  
เตส   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส วา ปน มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๓๔]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อิตฺถินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา ปน อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   ปุริสา   เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  อิตฺถินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมภวิกาน   
เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   
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เตส อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๓๕]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ปุริสินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา ปน ปุริสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยา   อิตฺถโิย   เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  ตาส  ปรุิสนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  ตาส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมภวิกาน   
เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   
เตส ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๓๖]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ชีวิตินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  รูปาวจร  อรูปาวจร อุปปชฺชตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ฆานินทฺฺริย    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๓๗]   ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  โสมนสสฺินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    เย   รูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อรูป อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส      ฆานนิฺทฺริย ฺจ      น     อุปฺปชชฺิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
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ตสฺส    ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   เย   สฆานกา   อุเปกขฺาย   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  
โน   จ   เตส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ   
อรูป     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๓๘]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  รูปาวจร  อรูปาวจร อุปปชฺชตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   โสมนสฺเสน   รูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  สฆานกา   
โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   โสมนสฺเสน   รูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๓๙]  ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ     น     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร   
อรูปาวจร     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส    ฆานินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน    
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เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส    วา    ปน   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานนิฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๔๐]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ปุริสินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  ปรุสิา  เอเตเนว  ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   รูปาวจร   
อรูปาวจร     อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
ยา  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
ตาส    ปรุิสนิฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตาส   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๔๑]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ชีวิตินทฺฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  
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ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ ยสฺส วา ปน ชีวิตินฺทฺริย  
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๔๒]   ยสฺส  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    เย   รูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เย  จ  ปรุิสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  
โน   จ   เตส  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ   
อรูป  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปรุิสา  เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส      อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ      น     อุปฺปชชฺิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ(   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชสิฺสติ ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  ยา  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    ตาส   อิตฺถินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๔๓]   ยสฺส   อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา    
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ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส    อิตฺถินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  ปรุสิา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
ยา   อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   ตาส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน   จ   ตาส   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ   
ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๔๔]  ยสฺส  อิตฺถินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   เย  รูปาวจร  อรปูาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  อิตฺถินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ   เตส   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ฯ  
ยสฺส    วา    ปน   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย    
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น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๔๕]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ชีวิตินทฺฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน   
จ    เตส    ชวิีตินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสนิฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๔๖]   ยสฺส  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  โสมนสสฺินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  รูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  ยา  จ๛   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน จ  
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อรูป   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส      ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ      น     อุปฺปชชฺิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชสิฺสติ ตสฺส   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส    
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โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ปุริสินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    อรูป   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา     อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๔๗]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    เย    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ปุริสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ปจฺฉิมภวิกาน  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
เย   ปรุิสา   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
โน   จ   เตส   ปุริสินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ    
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     [๙๔๘]  ยสฺส  ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ     น     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย    รูปาวจร   
อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  ปรุิสินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน    จ    เตส   มนนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   มนนิฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส ปุริสินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๔๙]   ยสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  โสมนสสฺินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสฺิสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  ยสฺส  จิตฺตสฺส  
อนนฺตรา       อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต      อุปปฺชฺชิสฺสติ      เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๕๐]   ยสฺส   ชีวิตินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  ยสฺส  จิตฺตสฺส  
อนนฺตรา       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต      อุปปฺชฺชิสฺสติ      เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ เตส ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชชฺิสฺสติ   
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ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๕๑]  ยสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ     
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   
วา  ปน  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๙๕๒]  ยสฺส  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ       เตส      โสมนสฺสินฺทฺริย      น      อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชิสฺสติ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต      อุปปฺชฺชิสฺสติ     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชสิฺสติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๕๓]    ยสฺส    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ยสฺส  
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชสิฺสติ   เตส    
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โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    มนินฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส โสมนสฺสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๕๔]  ยสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปปฺชฺชิสฺสติ ตสฺส สทฺธินฺทรฺิย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   ยสสฺ   จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต      อุปปฺชฺชิสฺสติ     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน    จ    เตส   มนนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชสิฺสติ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทรฺิย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๕๕]  ยสฺส  สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๙๕๖]   ยสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  มนนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๕๗]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  โสตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   โสตินฺทฺริย    
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น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๕๘]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจเร   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     อส ฺสตฺเต    อรูเป    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๕๙]  ยตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ อิตฺถินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
รูปาวจเร    ตตฺถ    ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺิสฺสติ     อส ฺสตฺเต     อรูเป    ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๖๐]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปปฺชฺชิสสฺติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๙๖๑]   ยตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๒]   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย    
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น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อรูเป  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย     น     อุปฺปชฺชสิฺสติ    อส ฺสตฺเต    ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยตฺถ   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๓]  ยตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  อรูเป  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  ตตฺถ  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อส ฺสตฺเต   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยตฺถ    วา    ปน   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๔]  ยตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ อิตฺถินฺทฺรยิ ฯเปฯฝ   
ปุริสนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๕]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๙๖๖]   ยตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ    
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โน    จ    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อส ฺสตฺเต   
อรูเป    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๗]   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชชฺิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๘]  ยตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปปฺชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๖๙]   ยตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ปุริสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯเปฯ   
     [๙๗๐]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย    
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น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ ปุรสิินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๙๗๑]   ยตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจเร   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
โน   จ   ตตฺถ   โสมนสฺสนิฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อส ฺสตฺเต  อรูเป   
ตตฺถ      ปุรสิินฺทฺริย ฺจ      น     อุปฺปชฺชิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยตฺถ  วา  ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตตฺถ ปุริสินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๗๒]   ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    รูปาวจเร    อรูปาวจเร    ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๗๓]  ยตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อส ฺสตฺเต   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   มนินฺทรฺิย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ ปุรสิินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๙๗๔]   ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    นตฺถิ   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อุปปฺชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๗๕]  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น อุปฺปชชฺิสฺสติ ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   นตฺถิ   ฯ  
ยตฺถ    วา    ปน   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๗๖]    ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      ฯเปฯ      สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ  
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน มนินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๗๗]  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปปฺชฺชิสฺสติ ตตฺถ สทฺธินฺทรฺิย ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๙๗๘]  ยตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๙๗๙]   ยตฺถ   ป ฺ ินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺถ  มนินทฺฺริย    
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น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   ยตฺถ   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๙๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  
รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
รูปาวจราน  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ    
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จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๘๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  
รูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๘๔]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    เย    สจกฺขุกา    อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา   
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ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน      อรูปาน      เตส      ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๙๘๖]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมภวิกาน      อส ฺสตฺตาน      เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    เย    สจกฺขุกา    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน จ เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  อรูปาน  
เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   มนินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
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ยตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๘๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย น อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  
เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ฆานนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  รูปาวจราน  อรูปาวจราน   
เตส     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๘๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย น อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  
ยา  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
ตาส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  ตาส  ตตฺถ ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  รูปาวจราน  อรูปาวจราน   
เตส     ตตฺถ     ปุริสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๙๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ    
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ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชชฺิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๙๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     โน     จ    เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน  อรูปาน   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    เย   สฆานกา   
อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร        ปจฺฉิมภวิกาน        อส ฺสตฺตาน       อรูปาน   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฆานินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๙๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย ฺจ    
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น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  เย  สฆานกา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: รปูาวจราน  
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย ฺจ     น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    มนินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  เย  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน    จ   เตส   ตตฺถ   ปุรสิินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   กามาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ         
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน    
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ยตฺถ    ปรุิสนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  ยา  อิตฺถิโย  เอเตเนว ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   ตตฺถ   ปุริสนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๙๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เย  จ ปุริสา   
เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺรยิ น อุปฺปชชฺิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   เย   จ   ปรุิสา   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เย    จ    ปรุสิา   เอเตเนว   ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    
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เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: ยา อิตฺถิโย  
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว  ทสฺเสตฺวา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน   
จ  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เย    จ    ปรุสิา   เอเตเนว   ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๙๙๗]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน  อรูปาวจราน  เย  จ   
ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว ทสฺเสตฺวา อุเปกฺขาย อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เย    จ    ปรุสิา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย  
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    ยา    อิตฺถิโย    เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 359 

ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   ตาส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน   เย   จ   ปรุิสา   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๙๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: รปูาวจราน  
อรูปาวจราน   เย   จ   ปุรสิา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   
ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน    จ   เตส   ตตฺถ   มนนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  มนินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๙๙๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย  
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
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ยตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๐๐]   ยสฺส   ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   รูปาวจราน   ยา   จ   อิตฺถิโย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    ยา    จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:  เย  ปุริสา  เอเตเนว   
ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส     ตตฺถ     โสมนสฺสนิฺทฺริย     น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    ยา    จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฯ   
     [๑๐๐๑]   ยสฺส   ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ    
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อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน  อรูปาวจราน  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน    ยา    จ    อิตฺถิโย    เอเตเนว    ภาเวน   กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   
ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  
ยสฺส    วา    ปน    ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:  เย  ปรุิสา  เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   
เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   ยา   จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส     ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๑๐๐๒]   ยสฺส   ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: รปูาวจราน  
อรูปาวจราน    ยา    จ    อิตฺถิโย    เอเตเนว    ภาเวน   กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ    
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ปจฺฉิมภวิกาน      อส ฺสตฺตาน      เตส     ตตฺถ     ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   มนินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๐๓]   ยสฺส   ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อส ฺสตฺตาน      เตส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ   
     [๑๐๐๔]   ยสฺส   ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ    
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     [๑๐๐๕]   ยสฺส   ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:  
อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    ตตฺถ    มนินฺทรฺิย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๑๐๐๖]  ยสฺส  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย     น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺสิฺสติ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  ยสสฺ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     เตส     ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
     [๑๐๐๗]  ยสฺส  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ    
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สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ยสฺส  
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชสิฺสติ   เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   มนินฺทรฺิย ฺจ   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น อุปปฺชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๐๘]  ยสฺส  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:     ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๐๙]  ยสฺส  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ   มนนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ยสฺส   จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    อส ฺสตฺตาน    เตส   ตตฺถ    
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อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๑๐]   ยสฺส   ยตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๐๑๑]    ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺตีติ: อามนฺตา ฯ   
                    _______________________   
     [๑๐๑๒]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      สจกฺขุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     โสตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๓]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ    
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ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      สจกฺขุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ปุรสิินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๕]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ      สจกฺขุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๖]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
ฯเปฯ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกขิฺนฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ    
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โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๗]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส  
จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   
โน    จ    เตส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๘]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ฆานนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   
อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   
เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส ปุริสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๑๙]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      สฆานกาน     อุปปชฺชนตฺาน     เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๐๒๐]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
ฯเปฯ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชตีติ:   สพฺเพส  
จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกขิฺนฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๑]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ฆานนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   
จวนฺตาน    อฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๒]    ยสฺส    อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส     อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นอิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ   เตส   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ  
อุปฺปชฺชิตฺถ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๓]    ยสฺส    อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ    
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ตสฺส     อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นอิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ชีวิตินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๔]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
ฯเปฯ      อุเปกฺขินฺทฺริย      สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทรฺิย  
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส     อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นอิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส    มนินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๕]    ยสฺส    ปุรสิินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นปรุสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ชวิีตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ   เตส        
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิตฺถ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๖]   ยสฺส   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
ฯเปฯ      อุเปกฺขินฺทฺริย      สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทรฺิย  
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ    
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ตสฺส    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นปรุสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    ปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๗]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน   
จ    เตส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   สพฺเพส   อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๘]  ยสฺส  ชีวิตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯเปฯ   
สทฺธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชตีติ:  
สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ    สพฺเพส   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มนินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๒๙]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถ     โน    จ   
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๐]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๑]    ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    สทฺธินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
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อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๒]    ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส  
จิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ      อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ   
เตส    อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๓]    ยสฺส    สทธฺินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส     ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ         เตส         ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ         อุปฺปชฺชิตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๔]    ยสฺส    สทธฺินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   มนินทฺรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ    
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ตสฺส    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส     มนินทฺฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     มนินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิตฺถ    สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๕]    ยสฺส    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส     มนินทฺฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ        าณสมฺปยุตฺตาน        อุปปชฺชนฺตาน        ปวตฺเต   
าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๖] ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
     [๑๐๓๗]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ อิตเรส  
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
โสตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสตินฺทรฺิย    
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อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   โสตินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๘]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจร   อุปปชฺชนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
สจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๓๙]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  ฯเปฯ  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  รปูาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    สจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน    
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ยตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๐]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:  
สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๑]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สทฺุธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน    
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ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๒]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  
อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:  
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน   
เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๓]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ สทธฺินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   อิตเรส   
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธนิทฺฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๔]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ     มนนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชิตฺถาติ:     สุทฺธาวาส    อุปปชฺชนตฺาน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ     อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน   
เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺรยิ    อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน    อฆานกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ    
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สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๖]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:  
กามาวจรา  จวนฺตาน  อฆานกาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๗]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:  
สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๘]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชตีติ:   
กามาวจรา     จวนฺตาน     อฆานกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    
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รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๔๙]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:  
กามาวจรา     จวนฺตาน     อฆานกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๐]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     กามาวจรา     จวนฺตาน     อฆานกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน    อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ     โน     จ    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   
สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๑]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ    
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ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา    จวนฺตาน    นอิตฺถีน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ     อิตฺถีน     อุปปชฺชนฺตีน    ตาส    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๒]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๓]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย     อุปฺปชชฺติ     อิตฺถีน     อุปปชฺชนฺตีน     ตาส    ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๔]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ    
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อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๕]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน  นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน   
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตฺิถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   อุปปชฺชนตีฺน   
ตาส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๖]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส    ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน  นปุริสาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิตฺถ    โน   จ   
เตส    ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุรสิินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๐๕๗]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุรสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชตีติ:  
กามาวจรา     จวนฺตาน     นปุริสาน     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุรสิินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๘]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน  นปุริสาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน              
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๕๙]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ สทธฺินฺทฺริย   
ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ    อามนฺตา    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   กามาวจรา  จวนฺตาน  นปุริสาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน   
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตฺิถ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ปุริสาน  อุปปชชฺนตฺาน    
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เตส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๐]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิตฺถาติ:     สุทฺธาวาสาน     อุปปตฺติจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส   
จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส      ตตฺถ      ชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ     อุปฺปชฺชติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน   
ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  จตุโวการ   
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๑]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   อส ฺสตฺต   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   
เตส     ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺรยิ    อุปฺปชชฺตฺิถ    อิตเรส    จตุโวการ   
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ชวิีตินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตฺิถ    โน   จ   
เตส     ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    จตุโวการ    ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๒]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  สทฺุธาวาส  
อุปปชฺชนฺตาน    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส   
จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย     อุปฺปชชฺติ     จตุโวการ    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนตฺาน   
ปวตฺเต     จิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๓]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:   
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สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตฺิถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๔]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส       ตตฺถ       มนินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  
อิตเรส   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ    
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อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถา   
ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  
อิตเรส   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ     ฯ     ยสฺส     วา     ปน     ยตฺถ     ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ    อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชชฺิตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๗]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
อิตเรส   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 387 

อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   มนนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกขฺเณ    เตส    ตตฺถ    มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๘]    ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อิตเรส    สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส      ตตฺถ      สทธฺินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ     สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  สทธฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชิตฺถ      สทฺธินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๖๙]    ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ    
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มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
อิตเรส    สเหตุกาน    อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   มนนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ    มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สเหตุกานY   
อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต    สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ สทฺธนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๗๐]    ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ   
อิตเรส   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชชฺติ   
มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
ตสฺส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ     มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน ปวตฺเต าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
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อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๗๑]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  โสตินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อุปปฺชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๐๗๒]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อุปปฺชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ฆานินฺทฺรยิ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๐๗๓]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  อิตฺถินฺทรฺิย   
ฯเปฯ   ปรุิสนิฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺิตฺถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ปุริสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๐๗๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   อุปปฺชฺชิตฺถ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๐๗๕]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
ฯเปฯ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  อุปฺปชชฺตฺิถ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย น อุปฺปชชฺิตฺถ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯ   
     [๑๐๗๖]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  สทฺธินฺทรฺิย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินทฺฺริย   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   อุปฺปชฺชตฺิถ   ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย    
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น อุปฺปชฺชตีติ: นตฺถิ ฯเปฯ ๑-   
                     __________________   
     [๑๐๗๗]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
อรูป    อุปปชฺชิตฺวา    ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   โสตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตเรส    สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
โสตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   โสตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
โสตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๗๘]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส     จกฺขุนฺทฺริย     อุปปฺชฺชติ    โน    จ    เตส    ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
#๑ อิโต ปร ทิสฺสมานโปตฺถเกสุ เปยฺยาล กต ฯ    
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อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๗๙]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เย  จ  ปรุิสา(   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๐]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อิตเรส      สจกฺขุกาน      อุปปชชฺนตฺาน     เตส    
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จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  ปุริสินฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ    เตส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๑]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ  
อิตเรส    สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๒]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
สจกฺขุกา     อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน    
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โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  จกฺขุนฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๓]    ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
สจกฺขุกา     โสมนสฺเสน     อุปปชชฺิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  
จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ   
โน    จ    เตส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ  
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ     มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   
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จวนฺตาน    อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน    จ    เตส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๕]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เย  จ  ปรุิสา   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  สฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๖]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส  ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชติ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชตีติ:   สพฺเพส  
จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ    เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๗]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ฆานินฺทฺริย    
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ      สฆานกาน     อุปปชฺชนตฺาน     เตส     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๘]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
สฆานกา   อุเปกฺขาย  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ฆานินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน  
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โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  
จวนฺตาน     อฆานกาน     อุปปชชฺนฺตาน     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๘๙]    ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
สฆานกา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ฆานินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา ปน อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ฆานินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๐]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    สทฺธินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    สทฺธินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    
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ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  สทธฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      สฆานกาน     อุปปชฺชนตฺาน     เตส     สทฺธินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๑]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส  มนินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ   
อิตเรส    สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ      สฆานกาน      อุปปชชฺนตฺาน     เตส     มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๒]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถนี   อุปปชฺชนฺตีน   ยา  จ  อิตฺถิโย   
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  ตาส  ปุริสนิฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตราส    อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุรสิินฺทฺริย   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
นอิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ปุริสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน ตาส ปุริสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๓]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตาส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตราส   
อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน  
เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  
อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๔]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    อิตฺถีน    อุปปชชฺนฺตีน    ยา    จ   
อิตฺถิโย   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส  อุปปชฺชนฺตีน   
ตาส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตาส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตราส    อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส    อิตฺถินทฺฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   
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สพฺเพส    จวนฺตาน    นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน อุปปชชฺนฺตีน  
ตาส โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๕]    ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถนี   อุปปชฺชนฺตีน   ยา  จ  อิตฺถิโย   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   อุปปชฺชนฺตีน  ตาส   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ  
อิตราส    อิตฺถีน    อุปปชชฺนฺตีน    ตาส    อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ อิตฺถีน อุปปชฺชนฺตีน ตาส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๖]    ยสฺส    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    ตาส    สทฺธินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตราส   
อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน  
เตส   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน  จ  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
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อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๗]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  ตาส  
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตราส  
อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   มนนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน  
เตส   มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   โน   จ   เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  
อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  มนินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๐๙๘]    ยสฺส    ปรุสิินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     ปรุิสาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ชวิีตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตเรส  
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ปุริสินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  
ปุริสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปรุสิินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๐๙๙]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ปุริสาน    อุปปชชฺนฺตาน    เย   จ   
ปุริสา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ปรุิสินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   ปรุิสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  
จวนฺตาน      นปุริสาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ปุริสินทฺฺริย    อุปฺปชฺชติ   ปรุิสาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปรุสิินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๐]    ยสฺส   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ปุริสาน    อุปปชชฺนฺตาน    เย   จ   
ปุริสา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
อิตเรส    ปุรสิาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ปุรสิินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   
นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ   
เตส  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ ปุริสาน อุปปชฺชนฺตาน เตส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๑]    ยสฺส    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ปุริสาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส  ปรุิสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    สทฺธินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปุริสินทฺฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน    สทฺธินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นปรุสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ปรุสิินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ      ปุริสาน      อุปปชฺชนฺตาน      เตส     สทฺธินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๒]   ยสฺส   ปรุิสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ปุริสาน    อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส  มนินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  
อิตเรส    ปุรสิาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    นปรุสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ปรุสิินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๓]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อิตเรส      อุปปชชฺนฺตาน      ปวตฺเต     จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ชวิีตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ  เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ชวิีตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๔]    ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อิตเรส      อุปปชชฺนฺตาน      ปวตฺเต     จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ    
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เตส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๕]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย        มนินฺทฺรยิ        อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   โน  จ  เตส  มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    ปวตฺเต    จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
เตส     มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สพฺเพส   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๖]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ   
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   
โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 405 

อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส       อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ       อุปฺปชฺชสิฺสติ       โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๗]  ยสฺส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  โสมนสสฺสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชติ     โน    จ   
เตส    มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ     มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    ฯ    ยสสฺ    วา    ปน   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:  สพฺเพส  
จิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ      โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน    เตส    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน   จ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๘]    ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:        อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส    สทฺธินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ      อิตเรส     อุเปกฺขาย     อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทธฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
ตสฺส    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส         อุปฺปาทกฺขเณ        นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ         เตส         สทฺธินฺทรฺิย ฺจ        อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๐๙]    ยสฺส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ     มนนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  อุเปกฺขา-   
สมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ         เตส         มนินฺทฺรยิ ฺจ         อุปฺปชฺชิสฺสติ    
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อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๐]   ยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  
สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต  สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    สทฺธินทฺฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  สทธฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   
นิโรธสมาปนฺนาน     อส ฺสตฺตาน    เตส    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ    เตส   สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต    สทธฺาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   มนินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๑]    ยสฺส    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน      ปวตฺเต      าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    นิโรธสมาปนฺนาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    มนินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ  าณสมฺปยุตฺตาน   
อุปปชฺชนฺตาน      ปวตฺเต      าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ                   
     [๑๑๑๒] ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
     [๑๑๑๓]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย       อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน       ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    โสตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  โสตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     ป ฺจโวการา     จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตินฺทรฺยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน  จ  เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ตตฺถ โสตินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๔]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สจกฺขุกาน  กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฆานินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ    
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ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    กามาวจรา    จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  สจกฺขุกาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๕]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน       กามาวจร      อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   ปุรสิา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  
อิตเรส  สจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๖]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ ปุริสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน       กามาวจร      อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   ยา   จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 410 

ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   อุปปชชฺนฺตีน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  
อิตเรส  สจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ     ปุริสนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชิสฺสติ     ตสฺส     ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     กามาวจรา     จวนฺตาน     อจกฺขุกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   สจกฺขุกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ปุริสินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๗]  ยสฺส  ยตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน      ป ฺจโวการ      อุปปชชฺนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  
ยตฺถ   ชีวิตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๘]  ยสฺส  ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปปฺชฺชติ ตสฺส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน      ป ฺจโวการ      อุปปชชฺนฺตาน   
เย   จ   สจกขฺุกา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   
ตตฺถ      โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชชฺิสสฺติ     อิตเรส     สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๑๙]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน  
เย   จ   สจกขฺุกา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   สจกฺขุกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     ป ฺจโวการา     จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ    
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โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๐]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน�   
ยตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน  กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  อรูปาน   
เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สจกฺขุกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๑]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย     ฯเปฯ     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   
ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  สจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มนินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน  เตส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
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โน   จ   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สจกฺขุกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๒]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   
เย    จ    ปรุสิา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   อฆานกาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๓]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   
ยา    จ   อิตฺถโิย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   อุปปชฺชนฺตีน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ    
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ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:    กามาวจรา    จวนฺตาน   
อฆานกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฆานินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๔]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย     อุปปฺชฺชิสฺสติ     ตสฺส     ตตฺถ    ฆานินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๕]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย       อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:      ปจฺฉิมภวิกาน      กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  สฆานกา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   สฆานกาน    
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อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:    กามาวจรา    จวนฺตาน   
อฆานกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๖]    ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย       อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน      กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน     เย    จ    สฆานกา    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย  อุปปฺชฺชิสฺสติ  อิตเรส  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:    กามาวจรา    จวนฺตาน   
อฆานกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   
เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชติ    สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปปฺชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ สทธฺินฺทฺริย   
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:       ปจฺฉิมภวิกาน       กามาวจร      อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    สฆานกาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา  จวนฺตาน  อฆานกาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๒๘]  ยสฺส  ยตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ     มนนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถu   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส   สฆานกาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสสฺติ    ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:     กามาวจรา     จวนฺตาน     อฆานกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน    อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  สฆานกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๑๒๙]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน  
ยา    จ   อิตฺถโิย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  
โน    จ   ตาส   ตตฺถ   ปรุิสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตราส   อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน    ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   อุปปชฺชนตีฺน   
ตาส ตตฺถ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๐]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      ปจฺฉิมภวิกาน     อิตฺถีน     อุปปชฺชนฺตีน     ตาส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตราส  อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส วา ปน ยตฺถ ชวิีตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน     นอิตฺถีน     กามาวจร     อุปปชฺชนฺตาน     รูปาวจราน   
อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  ตาส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๑]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน  
ยา   จ   อิตฺถโิย   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตาส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตฺราส   อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน   ตาส  
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย      อุปฺปชฺชตีติ:     กามาวจรา     จวนฺตาน     นอิตฺถีน   
กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๒]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน  
ยา   จ   อิตฺถโิย   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  ตาส   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตาส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺติ    อิตราส   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ    
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อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๓]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ สทธฺินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      ปจฺฉิมภวิกาน     อิตฺถีน     อุปปชฺชนฺตีน     ตาส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตราส  อิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตีน  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน  จ  เตส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๔]    ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   ฯเปฯ   มนนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อิตฺถีน  
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  ตาส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตราส   อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน   ตาส   ตตฺถ  
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ   มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน    
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ยตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปปฺชฺชตีติ:  
กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ    อิตฺถนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๕]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     ปรุิสาน     อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส  ปุรสิาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา     จวนฺตาน     นปุริสาน     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๖]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน  
เย    จ   ปุริสา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ       
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   ปุริสาน   อุปปชฺชนตฺาน   เตส    
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ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย     อุปฺปชชฺตีติ:     กามาวจรา     จวนฺตาน     นปุริสาน   
กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ปุรสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน     เตส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๗]  ยสฺส  ยตฺถ  ปุริสินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ปุริสาน    อุปปชชฺนฺตาน    เย   จ   
ปุริสา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส  ปุรสิาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ    ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ ปรุิสนิฺทฺริย อุปฺปชฺชตีติ:  
กามาวจรา     จวนฺตาน     นปุริสาน     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  ปรุิสาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๘]    ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: ปจฺฉิมภวิกาน   
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ปุริสาน     อุปปชฺชนฺตาน     เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺติ   
โน    จ   เตส   ตตฺถ   มนนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   ปุริสาน   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชติ   มนนิฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ    ปุริสนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นปรุิสาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ปรุิสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  
ปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ    มนินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๓๙]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      ปจฺฉิมจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตเรส     จตุโวการ    ป ฺจโวการ    อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:   จตุโวการา   
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชติ   จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๐]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    อส ฺสตฺต    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อิตเรส      จตุโวการ     ป ฺจโวการ     อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต   
จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:   จตุโวการา   
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ  
จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส      ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     อุปปฺชฺชิสฺสติ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๑]    ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชสิฺสตีติ: ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ      อส ฺสตฺต      อุปปชฺชนฺตาน      เตส      ตตฺถ    
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ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  มนินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  
อิตเรส    จตุโวการ   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย ฺจ   อุปฺปชฺชติ   มนินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  จตุโวการ  ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๒]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย        อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส     จิตฺตสฺส     อุปปฺาทกฺขเณ     เตส    ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตฺเรส     โสมนสฺเสน     อุปปชชฺนตฺาน     ปวตฺเต   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      อุปฺปชชฺสิฺสติ      ตสฺส     ตตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ    
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เตส    ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺนฺตาน   
ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกขฺเณ    เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๓]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย      ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
โสมนสฺเสน      อุปปชฺชนตฺาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ(   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    มนนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺติ   
โสมนสฺเสน      อุปปชฺชนตฺาน     ปวตฺเต     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย         อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:        อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนฺตาน  ปวตฺเต    
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อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ     สทฺธนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    สทฺธินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชนตฺาน   
ปวตฺเต     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺต-   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชนฺตาน     ปวตฺเต     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺติ  มนินฺทรฺยิ ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ       เตส       ตตฺถ      มนินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน   จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชนฺตาน   
ปวตฺเต       อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส       อุปฺปาทกขฺเณ       เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๑๔๖]    ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อิตเรส     สเหตุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ     สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสสฺติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชติ    สเหตุกาน   อุปปชฺชนฺตาน   ปวตฺเต   สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิสสฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ�    
     [๑๑๔๗]    ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      อิตเรส     สเหตุกาน     อุปปชชฺนฺตาน     ปวตฺเต   
สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    สทฺธินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  
ภงฺคกฺขเณ     สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    
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มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ   
สเหตุกาน       อุปปชฺชนตฺาน      ปวตฺเต      สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   สทธฺินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๘]    ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   
ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตเรส    าณสมฺปยุตฺตาน    อุปปชฺชนฺตาน    ปวตฺเต   
าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชตีติ:  
สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   
เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชติ   าณสมฺปยุตฺตาน   อุปปชชฺนฺตาน  ปวตฺเต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ      เตส      ตตฺถ      มนนิฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๔๙]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  โสตินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  โสตินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 429 

อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  โสตินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส วา ปน โสตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   
ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  อรปู  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  โสตินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ    ป ฺจโวกาเร    ปรินพฺิพนฺตาน   อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   อรูป   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
จวนฺตาน    เตส    โสตินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๐]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ฆานินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร   
อรูปาวจร    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   ฆานนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส    วา   ปน   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ฆานินทฺฺริย    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรเูป   ปจฺฉิมภวิกาน    
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เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
จวนฺตาน    เตส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๑]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  อิตฺถินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร   
อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตานฉ   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ   
รูปาวจร   อรปูาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เย  จ  ปรุิสา   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน จ เตส จกฺขุนฺทฺริย  
น    อุปฺปชชฺติ    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรเูป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   
เย  จ  ปรุิสา  เอเตเนว  ภาเวน กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส     จวนฺตาน     เตส     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๑๕๒]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ปุริสินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ปุริสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   เตส   จกขฺุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน   
เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   
ยา    จ   อิตฺถโิย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ปรุิสินทฺฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน   จ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๓]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ชีวิตินฺทฺริย    
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น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส  จกฺขุนทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ชีวิตินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   อุเปกขฺาย   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน   
เตส  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส     วา     ปน    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ตสฺส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน   
เย    จ    สจกขฺุกา    อุเปกขฺาย    อุปปชชฺิตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   
เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
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น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๕]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  จกฺขุนทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เย  จ   
สจกฺขุกา     โสมนสฺเสน     อุปปชชฺิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺติ    ป ฺจโวกาเร    ปรินพฺิพนฺตาน   อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   
เตส     จวนฺตาน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ                                                   
     [๑๑๕๖]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  สทฺธินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    จกฺขุนทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   สทฺธินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ    
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ยสฺส    วา   ปน   สทฺธินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส  จกฺขุนทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  สทฺธินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๗]  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน    อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  จกขฺุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ฯ   
ยสฺส    วา    ปน   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ  เตส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ป ฺจโวกาเร      ปรินิพฺพนฺตาน     อรูเป     ปจฺฉิมภวิกาน     เตส   
มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชชฺิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๘]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  อิตฺถินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ    
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ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   อิตฺถินฺทรฺยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ   
ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ เตส   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ เตส ฆานินฺทฺริย  
น    อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เย    จ    ปรุสิา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ      เตส      จวนฺตาน      เตส     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๕๙]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ปุริสินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ปุริสินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   ปรุิสินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส    
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ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ปุริสินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ตาส   จวนฺตีน   เตส   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๐]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ   
ยสฺส    วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส  ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๑]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย    
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น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส   จวนฺตาน   อฆานกาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน     เย     จ    สฆานกา    อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส     อุปปชชฺนตฺาน     เตส    โสมนสฺสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส  ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อุเปกฺขาย   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน  เตส  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๒]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จวนฺตาน  อฆานกาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน   
เตส   ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  ฆานินฺทฺริย    
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น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
สฆานกา     โสมนสฺเสน     อุปปชชฺิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส   
ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๓]  ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   
อฆานกาน  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ฆานนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   
กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   มนินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ฆานินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๔]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ปุริสินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส    
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อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ปุริสินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   รูปาวจร   อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   เตส   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส   
อิตฺถินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน   อุปปชชฺนฺตีน  
ยา   จ   อิตฺถโิย   รูปาวจร  อรูปาวจร  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
ยา    จ   อิตฺถโิย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส  อุปปชฺชนฺตีน  ตาส  ปรุสิินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน   จ   ตาส   อิตฺถินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย  จ  รูปาวจร  อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ    ภเว   ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๕]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   อิตฺถินทฺฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ   
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ยสฺส    วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน    อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  ตาส  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๖]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย จ   
อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  อิตฺถินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ยา  จ  อิตฺถิโย   
อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   
โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  ตาส  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย จ   
อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๗]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   นอิตฺถีน  อุปปชชฺนฺตาน  เตส    
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อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน   
เตส  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  อิตฺถนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ยา  จ  อิตฺถิโย   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส   อุปปชฺชนฺตีน  ตาส   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  ตาส  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน   
เตส อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๘]  ยสฺส  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   
นอิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส  อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส   
มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   
มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  
ตาส    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   ตาส   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร    
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ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๖๙]   ยสฺส   ปุริสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  นปุริสาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   ปุริสินทฺฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ชีวิตินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ปุริสนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    ปรุสิาน    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส  ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  
กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ปุริสินทฺฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๐]   ยสฺส   ปรุิสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน  นปุริสาน  อุปปชชฺนตฺาน  เตส   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เย  จ  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชตฺิวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส   วา   ปน   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ปรุสิินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ปุรสิาน   อุปปชชฺนฺตาน   เย   จ    
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ปุริสา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส  ปรุสิินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส     จวนฺตาน     เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๑]   ยสฺส   ปรุิสนิฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนตฺาน   นปุริสาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เตส    ปรุิสินทฺฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   
เตส   จวนฺตาน   เตส   ปรุสิินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส   
ปุริสินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ปุรสิาน   อุปปชชฺนฺตาน   
เย   จ   ปรุิสา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชตฺิวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ      เตส     จวนฺตาน     เตส     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๑๗๒]  ยสฺส  ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   
นปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ปรุิสนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ   
เตส   มนินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  กามาวจเร  ปรนิิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ปรุิสินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชชฺติ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   
ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   
อรูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๓]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส    ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต       อุปฺปชฺชิสฺสติ       ตสฺส      จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    เตส    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  โสมนสฺสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณ  ยสฺส   
จิตฺตสฺส    อนนฺตรา    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส    
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จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส   
จิตฺตสฺส      อนนฺตรา      อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต     อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๔]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จวนฺตาน   ปวตฺเต  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
เตส    ชีวิตินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
เตส  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน  จ  เตส   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๕]  ยสฺส  ชีวิตินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ    
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ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  เตส  ชวิีตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ   
เตส   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    มนนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส    วา    ปน   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  โน  จ  เตส  ชีวิตินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    เตส    มนินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๖]  ยสฺส  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    
อุปฺปาทกฺขเณ นิโรธสมาปนฺนาน อส ฺสตฺตาน   
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น      อุปฺปชชฺิสฺสติ      โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      ยสฺส      จิตฺตสฺส     อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต       อุปปฺชฺชิสฺสติ       ตสฺส      จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส   
โสมนสฺสินฺทฺริย     น     อุปฺปชฺชตีติ:     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส     ภงฺคกฺขเณ     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิม-   
จิตฺตสมงฺคีน    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๗]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  สทฺธนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  สทฺธนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ       อุเปกฺขาสมฺปยุตฺต-   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชชฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   สทฺธินทฺฺริย   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     ตสฺส     โสมนสฺสนิฺทฺริย     น    อุปฺปชฺชตีติ:   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ เตส สทฺธินฺทฺริย น อุปฺปชชฺิสฺสติ  
โน  จ  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ           อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน          เตส   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชชฺติ ฯ   
     [๑๑๗๘]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ     มนนิฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:     สพฺเพส    จิตฺตสฺส    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 448 

ภงฺคกฺขเณ    โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นิโรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน    เตส    โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   
เตส    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทรฺิย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     มนินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน   จ   เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
เตส      มนินทฺฺริย ฺจ      น      อุปฺปชชฺิสฺสติ     โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๗๙]   ยสฺส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สทฺธินฺทรฺิย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  สทฺธินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ       โสมนสฺสสมฺปยุตฺต-   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส   
อุเปกฺขินฺทฺริย      น     อุปฺปชฺชตีติ:     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน   จ   เตส    
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อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน          เตส         สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๐]   ยสฺส   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ     มนนิฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:     สพฺเพส    จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   นโิรธสมาปนฺนาน   
อส ฺสตฺตาน    เตส    อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   
เตส    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทรฺิย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน   
มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     มนนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
เตส      มนินทฺฺริย ฺจ      น      อุปฺปชชฺิสฺสติ      อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๑]   ยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
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ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    สทฺธินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   ป ฺ ินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   
สทฺธินฺทฺริย     น     อุปฺปชชฺติ    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ สทฺธนิฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๒]   ยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  เตส  สทฺธินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ  เตส  สทฺธนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    มนินฺทฺริย ฺจ    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๓]   ยสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สพฺเพส   จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ        นิโรธสมาปนฺนาน       อส ฺสตฺตาน       เตส   
ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ  เตส  มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ    
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ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส ป ฺ ินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชติ    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    เตส    มนินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๔] ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชชฺติ ฯเปฯ   
     [๑๑๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    อรปูาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  โสตินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมภวิกาน    ป ฺจโวการ   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ   
ป ฺจโวกาเร    ปรินิพฺพนตฺาน    อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๖]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน    
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กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจรา   จวนฺตาน  อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    ฆานนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจรา   
จวนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจรา    จวนฺตาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เย   จ   ปุริสา   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกขฺุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   อิตฺถินฺทรฺยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   เย   จ   ปุริสา  เอเตเนว    
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ภาเวน   กติจิ   ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  อุปปชชฺนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจรา   จวนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๘]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺต  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจรา    จวนฺตาน    อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   ยา   จ   อิตฺถโิย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส   
จวนฺตีน    เตส   ตตฺถ   จกขฺุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   ปรุิสินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจร   อุปปชชฺนฺตาน   ยา   จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว   
ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส  อุปปชฺชนฺตีน   
เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจรา   จวนฺตาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   ยา   จ   อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ    
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ภเว    ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   ตาส   จวนตีฺน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๘๙]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    สพฺเพส    จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๐]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     น     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ป ฺจโวการา    จวนฺตาน   
อจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อส ฺสตฺตาน  อรูปาน  เย  จ  สจกฺขุกา   
อุเปกฺขาย     อุปปชฺชิตฺวา     ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ     เตส     จวนฺตาน   
เตส     ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    
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น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน     เย     จ    สจกฺขุกา    อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ จกขฺุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน     อส ฺสตฺตาน     อรูปาน     เย    จ    สจกฺขุกา   
อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๑]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน  อจกฺขุกาน   
กามาวจร     อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ   
ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน  เย  จ   
สจกฺขุกา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส จวนฺตาน เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน   
เย    จ    สจกขฺุกา    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน    
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อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เย   จ  สจกฺขุกา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส ตตฺถ อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   อจกฺขุกาน   
กามาวจร     อุปปชฺชนฺตาน    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ สทฺธินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ ป ฺจโวกาเร   
ปรินิพฺพนฺตาน      อรูเป     ปจฺฉิมภวิกาน     อส ฺสตฺตาน     เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน   ป ฺจโวการ   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺติ    ป ฺจโวกาเร   ปรินิพฺพนฺตาน   อรเูป   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน    อจกฺขุกาน    กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   อรูปาน   เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  มนินฺทรฺยิ๓   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ป ฺจโวกาเร   ปรนิิพฺพนฺตาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน    
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อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  มนินทฺฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  ป ฺจโวการ   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ   มนินฺทรฺิย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   อฆานกาน   
กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   
ปุริสา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ    
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ภเว    ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   อฆานกาน   
กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   ตาส   จวนตีฺน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ   ปรุิสนิฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ปรุสิินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   ยา   จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
ตาส   อุปปชชฺนฺตีน   เตส   ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   ตาส   จวนตีฺน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  สพฺเพส  จวนฺตาน อฆานกาน อุปปชฺชนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ    
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ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน   
กามาวจร   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺสิฺสติ   
โน    จ    เตส    ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจรา  จวนฺตาน  อฆานกาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เย   จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน  กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน  เย  จ  สฆานกา  อุเปกฺขาย  อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส       อุปปชฺชนฺตาน       เตส       ตตฺถ      โสมนสฺสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ กามาวจเร    
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ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   
เย   จ   อุเปกขฺาย   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส  จวนฺตาน   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฆานินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๑๙๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน  อฆานกาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เย    จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมภวิกาน   กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  เย  จ  สฆานกา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุปปชชฺนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เย    จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๑๙๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:  กามาวจรา จวนฺตาน อฆานกาน กามาวจร   
อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     ฆานนิฺทฺริย ฺจ     น    อุปฺปชชฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน   
กามาวจร       อุปปชชฺนฺตาน       เตส      ตตฺถ      สทฺธินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ     สทฺธินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน     อฆานกาน     กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน   
อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ    
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มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:   
ปจฺฉิมภวิกาน    สฆานกาน    อุปปชชฺนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ     น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๑]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   
กามาวจร  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจราน   อรูปาวจราน  ยา  จ  อิตฺถโิย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   ตาส   จวนตีฺน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ  ปุริสินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  
วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน  อุปปชฺชนฺตีน  ยา  จ  อิตฺถิโย   
เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ตาส   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  ตาส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   ยา   จ   อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ  ภเว   
ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   ตาส  จวนฺตีน  เตส  ตตฺถ  ปุริสนิฺทฺริย ฺจ    
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น อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๒]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน   
อุปปชฺชนฺตีน   ตาส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  ตาส   
ตตฺถ     อิตฺถนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจเร    อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๓]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย  
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เย   จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ    
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น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  
อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน    ยา   จ   อิตฺถโิย   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ตาส    อุปปชฺชนตีฺน   ตาส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เย   จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   
จวนฺตาน     เตส     ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เย    จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย น อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมภวิกาน   อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ยา   จ   อิตฺถิโย   โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ตาส    อุปปชชฺนฺตีน    ตาส   ตตฺถ    
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อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทรฺิย   
น    อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน    เย    จ   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    กามาวจรา   จวนฺตาน   นอิตฺถีน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ สทฺธินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     อิตฺถนิฺทฺริย ฺจ     น    อุปฺปชชฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  สทธฺินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  
อิตฺถีน   อุปปชฺชนฺตีน   ตาส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ   
ตาส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจเร    อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน   นอิตฺถีน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน  อรูปาวจราน    
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เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  
อิตฺถีน    อุปปชฺชนฺตีน    ตาส    ตตฺถ    มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
โน  จ  ตาส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  กามาวจเร ปรินิพฺพนฺตาน   
รูปาวจเร     อรูปาวจเร     ปจฺฉิมภวิกาน     อส ฺสตฺตาน    เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชชฺติ ฯ   
     [๑๒๐๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นปุรสิาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส     ตตฺถ     ปุริสินฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชติ    ชวิีตินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ปุรสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ    
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ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน  นปุริสาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน    รูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เย   จ   ปุริสา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส  จวนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทรฺิย ฺจ  น อุปฺปชฺชติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  
ปุริสาน    อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   ปุรสิา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   น  อุปฺปชชฺติ   
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เย   จ   ปุริสา   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส    จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๐๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นปรุิสาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ    
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ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร  อรปูาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เย  จ  ปุริสา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย น อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมภวิกาน   ปุริสาน   อุปปชฺชนฺตาน   เย   จ   ปุริสา  โสมนสฺเสน   
อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    อุปปชชฺนตฺาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
น    อุปฺปชชฺติ   กามาวจเร   ปรินิพฺพนฺตาน   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เย  จ  ปุริสา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จวนฺตาน    เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   กามาวจรา   จวนฺตาน   นปุรสิาน   
กามาวจร    อุปปชฺชนฺตาน   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ สทฺธินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ  
กามาวจเร    ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชติ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ    
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ตสฺส    ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   ปุรสิาน   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ  สทฺธินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น  อุปปฺชฺชติ  กามาวจเร  ปรินิพฺพนฺตาน  รูปาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   กามาวจรา   
จวนฺตาน  นปุริสาน  กามาวจร  อุปปชชฺนฺตาน  รูปาวจราน  อรูปาวจราน   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   กามาวจเร   ปรินพฺิพนฺตาน   รปูาวจเร   
อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ  ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมภวิกาน    ปุริสาน    อุปปชฺชนตฺาน    เตส    ตตฺถ    มนินทฺฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย น อุปฺปชฺชติ กามาวจเร   
ปรินิพฺพนฺตาน    รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    จตุโวการา    ป ฺจโวการา   
จวนฺตาน    ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย    
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น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ ยสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      ตสฺส      จิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ      อส ฺสตฺตา   
จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส     ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺรยิ     น     อุปปฺชฺชตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อุเปกขฺาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน   
เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  จตุโวการา  ป ฺจโวการา  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   
เตส     ตตฺถ     ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    
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น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ   
ยสฺส    จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส      จิตฺตสฺส      อุปปฺาทกฺขเณ     อส ฺสตฺต     อุปปชฺชนตฺาน   
เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   ยสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สนฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   จตุโวการา   ป ฺจโวการา  จวนฺตาน   
ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อส ฺสตฺตา    จวนฺตาน    เตส    ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     อส ฺสตฺต    อุปปชฺชนฺตาน    เตส   
ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ  อส ฺสตฺตา  จวนฺตาน  เตส   
ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๒๑๕]   ยสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   จตุโวการา   
ป ฺจโวการา   จวนฺตาน   ปวตฺเต   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   
เตส  ตตฺถ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ  อส ฺสตฺต   
อุปปชฺชนฺตาน    เตส   ตตฺถ   มนินฺทรฺิย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อส ฺสตฺตา   จวนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๖]   ยสฺส  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    สพฺเพส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
ยสฺส        จิตฺตสฺส       อนนฺตรา       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ    
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ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     น     อุปฺปชฺชตีติ:     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ    ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส     จิตฺตสฺส     อุปปฺาทกฺขเณ     เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น       อุปฺปชชฺติ       โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      ยสฺส      จิตฺตสฺส     อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   
อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๗]   ยสฺส  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  สพฺเพส  
จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ    โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
น      อุปฺปชชฺิสฺสติ      โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ  มนินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น      อุปฺปชชฺตีติ:     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส     อุปปฺาทกฺขเณ   
เตส    ตตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ    
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โสมนสฺสินฺทฺริย      น      อุปฺปชฺชติ     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    อส ฺสตฺตาน    เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๘]   ยสฺส   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ       โสมนสฺสสมฺปยุตฺต-   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ  สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชตีติ:  
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปปฺาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชติ   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส       ภงฺคกฺขเณ       โสมนสฺสสมฺปยุตฺต-   
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     อส ฺสตฺตาน     เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๑๙]   ยสฺส   ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   ฯเปฯ   มนนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   สพฺเพส  จิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ    อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชติ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ    
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น      อุปฺปชชฺิสฺสติ      อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน      อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชติ  มนินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตีติ:   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น       อุปฺปชชฺติ       อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสฺส      ภงฺคกฺขเณ   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๒๐]   ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   
น     อุปฺปชฺชตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    อุปฺปาทกฺขเณ    เตส    ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส  ตตฺถ�    
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ สทฺธนิฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ    
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     [๑๒๒๑]   ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย     น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
สทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส    ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   น  อุปฺปชฺชติ   
มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สทฺธินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ     มนินทฺฺริย     น     อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ    เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
     [๑๒๒๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย     น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    สพฺเพส    จิตฺตสฺส    ภงฺคกฺขเณ   
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส     อุปฺปาทกฺขเณ     เตส     ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินทฺฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   
ภงฺคกฺขเณ      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ      ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชติ   มนินฺทรฺิย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตีติ:  
ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ    เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชติ   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส    
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ภงฺคกฺขเณ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
                     __________________   
     [๑๒๒๓]    ยสฺส    จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   โสตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  อรูป  อุปปชฺชตฺิวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  
เตส     จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    โสตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตเรส    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชตฺิถ    โสตินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   โสตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๒๔]    ยสฺส    จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ  
ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๒๕]    ยสฺส    จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เย   จ   ปุริสา   เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จกขฺุนฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๒๖]    ยสฺส    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน กติจิ   
ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  จกฺขุนฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ   
เตส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  
ปุริสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๒๗]    ยสฺส    จกขฺุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  จกฺขุนฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๒๘]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ  
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๑๒๒๙]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺติ    อิตเรส    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๐]   ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ     อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     เตส   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ   เตส   มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตเรส    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  จกขฺุนฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๑]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๒]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    รูปาวจร    อรูปาวจร   
อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   ยา   จ   อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน   
กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  ปุริสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุรสิินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๓]    ยสฺส    ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ   
เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   ฆานินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๔]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส    ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ  
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๕]   ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ โน จ เตส อุเปกฺขินฺทฺริย   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ตสฺส ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๖]   ยสฺส  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ     อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:     ปจฺฉิมภวิกาน     เตส   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ   เตส   มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตเรส    ฆานินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๗]    ยสฺส    อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ปุริสินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  รปูาวจร  อรูปาวจร  อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    ยา    จ    อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   
ภเว    ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ   เตส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   
โน    จ    เตส   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  ปุริสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ปุรสิินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส อิตฺถินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๘]    ยสฺส    อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  
เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   ชีวิตินฺทฺรยิ    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส อิตฺถินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๓๙]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ โน จ เตส โสมนสฺสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ      ฯ      ยสสฺ      วา      ปน     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส อิตฺถินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๐]   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ โน จ เตส อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ      ฯ      ยสสฺ      วา      ปน      อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส อิตฺถินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๑]   ยสฺส  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: ปจฺฉิมภวิกาน เตส อิตฺถินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชตฺิถ    มนินฺทรฺิย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส  
วา   ปน   มนินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๒]    ยสฺส    ปรุสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   ชีวิตินฺทฺรยิ    
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  
เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส  ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ  
ตสฺส ปุริสินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๓]   ยสฺส   ปรุสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ   อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส ปรุิสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ โน จ เตส โสมนสฺสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   ปรุิสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ      ฯ      ยสสฺ      วา      ปน     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ปุริสินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๔]   ยสฺส   ปรุสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมภวิกาน    เย   จ   โสมนสฺเสน   อุปฺปชชฺิตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส ปรุิสินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ โน จ เตส อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   ปรุิสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ      ฯ      ยสสฺ      วา      ปน      อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ปุริสินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๕]    ยสฺส    ปรุสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  
เตส   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  ปรุิสินฺทรฺิย ฺจ  อุปฺปชฺชิตฺถ  
สทฺธินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   สทฺธินฺทรฺิย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ปุริสินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๖]    ยสฺส    ปุรสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ    มนนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ปรุสิินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตเรส ปุริสินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ปุริสินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๗]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส  โสมนสฺสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     ยสฺส     จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชสิฺสติ  เตส ชวิีตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ  
โน   จ   เตส   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ ยสฺส วา ปน โสมนสฺสินทฺฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ชีวิตินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๘]   ยสฺส   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     ยสฺส     จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต  อุปฺปชฺชิสฺสติ  เตส  ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ  
โน   จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ ยสฺส วา ปน อุเปกฺขินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ชีวิตินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๔๙]    ยสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิตฺถ   ตสฺส   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ชีวิตินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   
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โน    จ    เตส   สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   ชีวิตินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  สทธฺินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ชีวิตินทฺฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๐]    ยสฺส    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   
ฯเปฯ  มนินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  ชีวิตินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชชฺสิฺสติ   อิตเรส   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ชีวิตินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๑]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     ยสฺส     จิตฺตสฺส    อนนฺตรา   
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต     อุปฺปชฺชิสฺสติ     เตส     โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ   เตส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๒]   ยสฺส   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   สทฺธนิฺทฺริย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
เตส   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
อิตเรส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   มนินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส    วา    ปน    มนินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   โสมนสฺสินทฺฺริย    
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อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๓]    ยสฺส   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   สทฺธินทฺฺริย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
เตส    อุเปกขิฺนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    มนินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิตฺถ   มนินทฺฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฯ   ยสฺส   วา   ปน   มนินฺทฺริย   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ตสฺส   
อุเปกฺขินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๔]   ยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส   สทฺธินทฺฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส สทฺธินฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิตฺถ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
มนินฺทฺริย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส สทฺธินฺทฺริย อุปฺปชฺชตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๕]    ยสฺส    ป ฺ ินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    ตสฺส   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  
โน    จ    เตส    มนินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   อิตเรส   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  วา  ปน  มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ป ฺ ินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
    [๑๒๕๖] ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ   
    [๑๒๕๗]    ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    
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ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสตินฺทรฺยิ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โสตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
โสตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๕๘]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   
เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๕๙]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   
เย    จ    ปรุสิา   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   
ยตฺถ     อิตฺถนิฺทฺริย     อุปปฺชฺชิสฺสติ     ตสฺส     ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๑๒๖๐]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   
ยา    จ   อิตฺถโิย   เอเตเนว   ภาเวน   กติจิ   ภเว   ทสฺเสตฺวา   
ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชตฺิถ    ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  
วา   ปน   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๖๑]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๖๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:      ป ฺจโวกาเร     ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   สจกขฺุกา   อุเปกฺขาย   อุปปชชฺตฺิวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส    
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ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา   ปน   
ยตฺถ     โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๖๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
สจกฺขุกา   โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  
อรูปาน   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๖๔]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ    
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สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อรูปาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๖๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย     ฯเปฯ     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ป ฺจโวกาเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ    มนินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    ป ฺจโวการาน    เตส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    อรูปาน    เตส    ตตฺถ    มนินฺทฺรยิ    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  ป ฺจโวการาน  เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๖๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  ปุริสา   
เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ ฆานินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ  
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     [๑๒๖๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน   ยา   จ   
อิตฺถิโย   เอเตเนว   ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๖๘]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๖๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
สฆานกา    อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   
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ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    เตส    ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
สฆานกา    โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย     ฯเปฯ     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:     กามาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ     มนินทฺฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  กามาวจราน   
เตส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๓]  ยสฺส  ยตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส ตตฺถ ปรุิสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    ยา    จ    อิตฺถิโย   
เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ    
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ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ  ปุริสินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๒๗๔]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิสฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๕]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
อุเปกฺขาย    อุปฺปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ      ตสฺส      ตตฺถ      อิตฺถนิฺทฺริย      อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๖]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
โสมนสฺเสน   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๗]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๑๒๗๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   ฯเปฯ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  อิตเรส  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ    มนินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา    ปน   
ยตฺถ     มนินทฺฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  กามาวจราน   
เตส ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๗๙]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
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ปุริสา  อุเปกขฺาย  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อิตเรส    กามาวจราน    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   รูปาวจราน   
เตส     ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส   
ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  กามาวจราน  เตส  ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   
ปุริสา    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ    
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ปุริสินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน  ยตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
รูปาวจราน    อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   
โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปรุิสนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน  เตส   
ตตฺถ สทฺธินทฺฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปรุิสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   ฯเปฯ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    กามาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ   วา   ปน   ยตฺถ   
มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
รูปาวจราน   อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   กามาวจราน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    ยสสฺ   จิตฺตสฺส  
อนนฺตรา     อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชชฺิสฺสติ    อส ฺสตฺตาน   
เตส  ตตฺถ  ชวิีตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย    
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อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตเรส     จตุโวการาน     ป ฺจโวการาน     เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ชวิีตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    ยสฺส   จิตฺตสฺส  
อนนฺตรา     โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อส ฺสตฺตาน   
เตส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ     อิตเรส     จตุโวการาน     ป ฺจโวการาน     เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺติ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย      อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:      ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     อส ฺสตฺตาน    
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เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชตฺิถ    สทฺธินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  
วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส   อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ    เตส    ตตฺถ    ชีวิตินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ   
อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน   
เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:      สุทฺธาวาส      อุปปชฺชนฺตาน      เตส     ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  
อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๘]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    ยสฺส   จิตฺตสฺส   
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อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชิตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชชฺิสฺสติ    ฯ  
ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ตสฺส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถาติ:     สุทฺธาวาสาน    ทุติเย    จิตฺเต   
วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสสฺติ   โน  จ  เตส   
ตตฺถ      โสมนสฺสินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิตฺถ     อิตเรส     จตุโวการาน   
ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ     อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชฺชิสสฺติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๘๙]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทธฺินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:     ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน     เตส     ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิตฺถ    โน    จ    เตส   ตตฺถ   สทฺธินทฺฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิตฺถ   สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ   ยสสฺ  
วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต  วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสติ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสสฺติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๑๒๙๐]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส   
ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ   มนินทฺฺริย ฺจ   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาสาน    ทุติเย    จิตฺเต   วตฺตมาเน   เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๑]   ยสฺส   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย      ฯเปฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส  ตตฺถ  อุเปกขิฺนฺทฺริย  อุปปฺชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   อิตเรส   จตุโวการาน  ป ฺจโวการาน   
เตส      ตตฺถ      อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ      อุปฺปชฺชิตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺรยิ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   สุทฺธาวาส   อุปปชฺชนฺตาน  เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิตฺถ    อิตเรส    จตุโวการาน    ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๑๒๙๒]   ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺรยิ   อุปฺปชชฺิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  
เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  มนินฺทรฺิย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตเรส    จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ   อุปฺปชชฺิตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน   
ยตฺถ     มนินทฺฺริย     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส     ตตฺถ     สทฺธินฺทฺรยิ   
อุปฺปชฺชิตฺถาติ:    สุทฺธาวาส    อุปปชชฺนฺตาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺถ  อิตเรส   
จตุโวการาน      ป ฺจโวการาน      เตส     ตตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิสฺสติ สทฺธินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิตฺถ   ตสฺส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน  เตส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   อุปฺปชชฺิสฺสติ  อิตเรส   
จตุโวการาน      ป ฺจโวการาน     เตส     ตตฺถ     ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปฺปชฺชิตฺถ  มนินฺทฺริย ฺจ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ มนินฺทฺริย   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺตฺิถาติ:   สุทธฺาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย   อุปฺปชชฺิตฺถ   อิตเรส   จตุโวการาน   ป ฺจโวการาน  เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิสฺสติ ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๔]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  โสตินทฺฺริย    
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น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    นตฺถิ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   โสตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๕]  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ฆานินฺทฺริย ฯเปฯ   
อิตฺถินฺทฺริย   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๖]   ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ชีวิตินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:    นตฺถิ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๗]   ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  โสมนสสฺินฺทฺริย   
ฯเปฯ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๘]  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส สทฺธินฺทฺรยิ ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๒๙๙]    ยสฺส   ฆานินฺทฺริย   ฯเปฯ   อิตฺถินฺทฺรยิ   ปุริสินฺทฺรยิ   
ชีวิตินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย  สทฺธนิฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย  
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:  นตฺถ ิฯ ยสสฺ วา ปน    
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มนินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๐] ยตฺถ จกฺขุนฺทฺริย น อุปฺปชชฺิตฺถ ฯเปฯ   
     [๑๓๐๑]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ  โสตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
โน    จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   สุทฺธาวาสาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ   โสตินฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๐๒]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    รูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๓]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย น อุปฺปชชฺิตฺถาติ:   
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กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   เย   จ  ปรุิสา  เอเตเนว   
ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ อิตฺถนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๔]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทรฺิย น อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   รูปาวจราน   ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว   
ภาเวน  กติจิ  ภเว  ทสฺเสตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ ปรุิสนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน    อส ฺสตฺตาน    อรูปาน   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปปฺชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๕]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺตฺิถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   สุทฺธาวาสาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ชีวิตินทฺฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  
วา   ปน   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    ป ฺจโวกาเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ตตฺถ    
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ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ   สุทฺธาวาสาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๖]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย     น     อุปฺปชฺชิสฺสติ     ตสฺส    ตตฺถ    จกฺขุนทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ  สจกฺขุกา   
อุเปกฺขาย   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๗]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย  
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ   
สุทฺธาวาสาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ   
สจกฺขุกา    โสมนสฺเสน   อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายสิฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ    
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น   อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาสาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๘]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺสิฺสตีติ:   อรปูาน   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ   
สุทฺธาวาสาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  สทฺธนิฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  
วา   ปน   ยตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  จกขฺุนฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:  ป ฺจโวกาเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   จกฺขุนฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
สุทฺธาวาสาน    อรูเป    ปจฺฉิมภวิกาน    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๐๙]   ยสฺส   ยตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ   มนนิฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อรูปาน   เตส   
ตตฺถ   จกฺขุนทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  มนินฺทรฺิยk   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   สุทฺธาวาสาน   อรูเป   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     น     อุปฺปชฺชิตฺถ    มนินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส   
ตตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   ป ฺจโวกาเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  จกฺขุนทฺฺริย    
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น   อุปฺปชฺชตฺิถ  สุทฺธาวาสาน  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน  เตส   
ตตฺถ มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๑๓๑๐]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เย  จ  ปุริสา  เอเตเนว ภาเวน กติจิ ภเว   
ทสฺเสตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ รูปาวจราน อรูปาวจราน   
เตส     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๑๑]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ ฆานินฺทฺริย น อุปฺปชฺชิตฺถ รปูาวจราน   
อรูปาวจราน     เตส     ตตฺถ    ปรุิสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๑๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:  รูปาวจราน  อรูปาวจราน  เตส  ตตฺถ   
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ฆานินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตฺิถ    โน   จ   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  
วา   ปน   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
รูปาวจเร    อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๑๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    รูปาวจราน    เตส    ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   
เตส    ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   สฆานกา   อุเปกขฺาย   อุปปชชฺิตฺวา   ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ  เตส   
ตตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  ฆานินฺทฺริย   
น      อุปฺปชชฺิตฺถ      รูปาวจเร     ปจฺฉิมภวิกาน     อส ฺสตฺตาน   
อรูปาน   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๑๓๑๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ    ฆานินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เย    จ    สฆานกา    โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   
เตส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ   
ฆานินฺทฺริย    น   อุปฺปชชฺตฺิถ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ ฆานินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๑๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ     ฆานินฺทฺริย ฺจ     น    อุปฺปชฺชิตฺถ    สทฺธินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ  ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เตส    ตตฺถ    สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิสฺสติ    โน    จ   เตส    
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ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๑๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:   รูปาวจราน   
อรูปาวจราน   เตส   ตตฺถ   ฆานินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   มนินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  รปูาวจเร  อรปูาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     ฆานนิฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺตฺิถ   
มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   ฯ   ยสฺส   วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ฆานินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  กามาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺสิฺสติ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ   ฆานินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     มนินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
ฆานินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๑๗]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ อิตฺถินฺทฺรยิ น อุปฺปชชฺตฺิถาติ:  
กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  ยา  จ  อิตฺถิโย  เอเตเนว  ภาเวน  กติจิ   
ภเว     ทสฺเสตฺวา    ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ    เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 513 

รูปาวจราน      อรูปาวจราน      เตส      ตตฺถ     ปุรสิินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๑๘]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย  
น     อุปฺปชฺชตฺิถาติ:    กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เตส    ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๑๙]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินฺทฺริย  
น     อุปฺปชฺชตฺิถ     โน     จ     เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   
เตส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ฯ    ยสฺส    วา   ปน   ยตฺถ   โสมนสฺสินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   
กามาวจเร    ปจฺฉิมภวิกาน    เย    จ    อุเปกฺขาย    อุปปชฺชิตฺวา    
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ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   
อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๒๐]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ    อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เย     จ     โสมนสฺเสน    อุปปชฺชิตฺวา    ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ    เตส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อิตฺถินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๑]   ยสฺส   ยตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: รปูาวจราน  
อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร    
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ปจฺฉิมภวิกาน      อส ฺสตฺตาน      เตส     ตตฺถ     อิตฺถินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   มนินฺทรฺิย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ   ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    ตสฺส    ตตฺถ    อิตฺถินฺทรฺิย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ  มนนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   อิตฺถินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
รูปาวจเร    อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชชฺิสสฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๒]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   รูปาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส  ตตฺถ   
ปุริสินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชตฺิถาติ:   กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   
ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน  จ  เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส  ตตฺถ   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชสิฺสติ ปุริสินทฺฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ:  รูปาวจราน  เตส  ตตฺถ  ปรุิสินฺทฺริย  
น     อุปฺปชฺชตฺิถ     โน     จ     เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    
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น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   
เตส    ตตฺถ    ปุริสินฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  โสมนสฺสนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ   ปรุิสา  อุเปกฺขาย  อุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ  ปรุิสนิฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถ    รูปาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   อส ฺสตฺตาน   อรูปาน   
เตส    ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   ปรุิสินทฺฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๔]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:   รปูาวจราน   อรูปาวจราน   เตส   
ตตฺถ   ปรุิสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ    ปุริสินฺทรฺิย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ตสฺส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  กามาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน   
เย   จ  ปุริสา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  เตส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทรฺยิ   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  รูปาวจเร  อรูปาวจเร  ปจฺฉิมภวิกาน  อส ฺสตฺตาน เตส   
ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ปุริสินฺทฺริย ฺจ นอปฺปชฺชิตฺถ ฯ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 517 

     [๑๓๒๕]   ยสฺส   ยตฺถ   ปุริสินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  มนินทฺฺริย  น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ: รปูาวจราน  
อรูปาวจราน    เตส   ตตฺถ   ปุริสินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิตฺถ   โน   จ   
เตส    ตตฺถ   มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน      อส ฺสตฺตาน      เตส     ตตฺถ     ปุริสินฺทรฺิย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  มนินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  ปุริสินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถาติ:  
กามาวจเร   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชฺชสิฺสติ   
โน  จ   เตส  ตตฺถ  ปุริสินทฺฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  รูปาวจเร อรูปาวจเร   
ปจฺฉิมภวิกาน      อส ฺสตฺตาน      เตส      ตตฺถ     มนินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ปุริสินฺทรฺิย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๖]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:   อุปฺปชฺชิสสฺติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    โสมนสฺสินฺทฺริย    น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิตฺถาติ: อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๗]   ยสฺส   ยตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย      ฯเปฯ      สทฺธินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริย     มนินฺทฺรยิ  
น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   อุปปฺชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทฺริย   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ ตสฺส ตตฺถ ชีวิตินฺทฺริย น อุปฺปชชฺิตฺถาติ อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๒๘]  ยสฺส  ยตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 518 

อุเปกฺขินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสตีติ:    สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   
วตฺตมาเน   เตส   ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    อุเปกขิฺนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  
ยสฺส   วา   ปน   ยตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ   
โสมนสฺสินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   ยสสฺ  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา    โสมนสฺสสมฺปยุตฺตปจฺฉิมจิตฺต    อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตส    ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   น   อุปฺปชชฺิสฺสติ   โน   จ  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินทฺฺริย   
น     อุปฺปชฺชตฺิถ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๒๙]   ยสฺส   ยตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส   
ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   มนินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ:  
สุทฺธาวาสาน   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน  เตส  ตตฺถ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
น  อุปฺปชชฺิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ มนนิฺทฺริย น อุปฺปชฺชิสฺสติ อส ฺสตฺตาน   
เตส     ตตฺถ    โสมนสฺสินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิตฺถ    มนินฺทฺรยิ ฺจ   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   ฯ  ยสสฺ  วา  ปน  ยตฺถ  มนินฺทรฺยิ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส    ตตฺถ   โสมนสฺสินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถาติ:   ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   
เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ เตส ตตฺถ โสมนสฺสินฺทฺริย   
น     อุปฺปชฺชตฺิถ     อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    มนินฺทฺรยิ ฺจ   
น อุปฺปชฺชิสสฺติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๑๓๓๐]   ยสฺส  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:    สทฺุธาวาส   อุปฺปชฺชนฺตาน   เตส   
ตตฺถ   อุเปกขิฺนฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส  ตตฺถ  สทฺธินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺสิฺสติ    อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ   สทฺธินทฺฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ฯ  ยสฺส  วา  ปน   
ยตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตสฺส   ตตฺถ   อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    ตตฺถ   สทฺธนิฺทฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ    สทฺธนิฺทฺริย ฺจ    น    อุปฺปชชฺสิฺสติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ   
     [๑๓๓๑]   ยสฺส  ยตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:    สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   น   อุปปฺชฺชิตฺถ   มนินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชชฺสิฺสติ   ฯ   
ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ  มนนิฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส ตตฺถ อุเปกฺขินฺทฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    ตตฺถ    มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส  ตตฺถ  อุเปกฺขินฺทฺรยิ  น  อุปฺปชชฺิตฺถ   
อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ  มนินฺทฺรยิ ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ   
น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ    
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     [๑๓๓๒]   ยสฺส   ยตฺถ   สทฺธินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺตฺิถ  ตสฺส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย    น    อุปฺปชฺชิสสฺตีติ:    สุทฺธาวาส   
อุปปชฺชนฺตาน   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  โน  จ  เตส   
ตตฺถ    มนินทฺฺริย    น    อุปฺปชฺชิสฺสติ    อส ฺสตฺตาน   เตส   ตตฺถ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ   น   อุปฺปชฺชิตฺถ   มนนิฺทฺริย ฺจ  น  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ฯ  ยสฺส   
วา   ปน   ยตฺถ   มนินฺทฺรยิ   น  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส  ตตฺถ  สทฺธินทฺฺริย   
น    อุปฺปชชฺตฺิถาติ:    ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน    เตส    ตตฺถ    มนินทฺฺริย   
น   อุปฺปชฺชสิฺสติ   โน   จ   เตส   ตตฺถ   สทฺธินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชิตฺถ   
อส ฺสตฺตาน     เตส     ตตฺถ     มนินทฺฺริย ฺจ    น    อุปฺปชฺชิสสฺติ   
สทฺธินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชตฺิถ ฯ   
     [๑๓๓๓]   ยสฺส   ยตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ:   สุทธฺาวาส   อุปปชฺชนฺตาน  เตส  ตตฺถ   
ป ฺ ินฺทฺริย    น    อุปฺปชชฺิตฺถ    โน    จ   เตส   ตตฺถ   มนินฺทฺรยิ   
น     อุปฺปชฺชสิฺสติ     อส ฺสตฺตาน    เตส    ตตฺถ    ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   อุปฺปชฺชตฺิถ  มนินฺทรฺยิ ฺจ  น  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  ยตฺถ   
มนินฺทฺริย   น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตสฺส  ตตฺถ  ป ฺ ินฺทฺริย  น  อุปฺปชฺชิตฺถาติ:  
ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีน   เตส   ตตฺถ   มนินทฺฺริย   น   อุปฺปชฺชิสฺสติ  โน  จ   
เตส   ตตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   น   อุปฺปชฺชตฺิถ   อส ฺสตฺตาน  เตส  ตตฺถ   
มนินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชชฺิสสฺติ ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ น อุปฺปชฺชิตฺถ ฯเปฯ   
                    ปวตฺติวาร นิฏ ิต ฯ   
                    _______________________  
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                       ปริ ฺาวาโร   
     [๑๓๓๔]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส โสตินทฺฺริย ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  โสตินฺทรฺิย  ปริชานาติ  โส  จกฺขุนฺทรฺิย   
ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๓๕]    โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานาติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหตีติ:   โน   ฯ   โย   วา   ปน   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหติ   โส   
จกฺขุนฺทฺริย ปริชานาตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๓๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวตีติ:    โน    ฯ    โย    วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวติ โส จกฺขุนฺทฺริย ปรชิานาตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๓๗]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวตีติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวติ  โส  จกฺขุนฺทฺรยิ   
ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๓๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานาติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกโรตีติ:   โน   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกโรติ   
โส จกฺขุนฺทฺรยิ ปรชิานาตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๓๙]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย  ปชหติ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวตีติ:    โน    ฯ    โย    วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวติ โส โทมนสฺสินฺทฺริย ปชหตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๔๐]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย  ปชหติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวตีติ:    
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อามนฺตา   ฯ   โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวติ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหตีติ:     เทฺว    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย    ภาเวนฺติ    โน    จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย      ปชหนฺติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคี      อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
ภาเวติ โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหติ ฯ   
     [๑๓๔๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกโรตีติ:   โน  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกโรติ  โส   
โทมนสฺสินฺทฺริย ปชหตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๔๒]   โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ภาเวติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวตีติ:    โน   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวติ   โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ภาเวตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๔๓]     โย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวติ    โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกโรตีติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกโรติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ภาเวตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๔๔]    โย    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกโรตีติ:   โน   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกโรติ   
โส อ ฺ ินฺทฺริย ภาเวตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๔๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปรชิานาติ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาติ  โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   เทฺว   มคฺคสมงฺคิโน   เปตฺวา   อวเสสา   
ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ  นปฺปชหนฺติ  ฯ    
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โย  วา  ปน  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหติ  โส  จกขฺุนฺทฺริย น ปริชานาตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี    โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหติ    โน    จ   จกขฺุนฺทฺริย   
น   ปริชานาติ   เทฺว   มคฺคสมงฺคิโน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
โทมนสินฺทฺรยิ ฺจ นปฺปชหนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย น ปริชานาติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวตีติ:    อฏมโก   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาติ   โน   จ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวติ   เทฺว   มคฺคสมงฺคิโน  เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น ปริชานนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
ทฺริย ฺจ   น   ภาเวนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวติ    โส   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวติ  โน  จ  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานาติ   
เทฺว  มคฺคสมงฺคิโน  เปตฺวา อวเสสา ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปรชิานนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๗]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานาติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวตีติ:   อามนฺตา   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวติ   
โส จกฺขุนฺทฺรยิ น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๔๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานาติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น  สจฺฉิกโรตีติ:  โย  อคฺคผล  สจฺฉิกโรติ  โส  จกขฺุนฺทฺริย น ปริชานาติ   
โน     จ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกโรติ    อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อรหนฺต ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา  ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ  น  ปรชิานนฺติ    
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อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น  สจฺฉิกโรนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกโรติ   โส   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกโรติ   โน   จ  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานาติ   
อคฺคมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อรหนฺต ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา    ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ น สจฺฉิกโรนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปรชิานนฺติ ฯ   
     [๑๓๔๙]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย นปฺปชหติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวตีติ:    อฏมโก    โทมนสฺสินทฺฺริย    นปฺปชหติ   โน   จ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวติ   เทฺว   มคฺคสมงฺคิโน  เปตฺวา   
อวเสสา  ปุคฺคลา  โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ นปฺปชหนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น    ภาเวนฺติ    ฯ    โย    วา    ปน    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหตีติ:   อนาคามิมคฺคสมงฺคี   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  ภาเวติ  โน  จ  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหติ   
เทฺว  มคฺคสมงฺคิโน  เปตฺวา อวเสสา ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวนฺติ โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๐]    โย    โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวตีติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหนฺติ  โน  จ   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวนฺติ   ตโย   มคฺคสมงฺคิโน   เปตฺวา  อวเสสา   
ปุคฺคลา        โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ       นปฺปชหนฺติ       อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาเวนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวติ  โส   
โทมนสฺสินฺทฺริย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๑๓๕๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น    สจฺฉิกโรตีติ:   โย   อคฺคผล   สจฺฉิกโรติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหติ  โน  จ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกโรติ  อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ   
อรหนฺต ฺจ     เปตฺวา     อวเสสา     ปคฺุคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกโรนฺติ   ฯ   โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น   สจฺฉิกโรติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกโรติ    โน    จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย      นปปฺชหติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ     อรหนฺต ฺจ   
เปตฺวา    อวเสสา   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกโรนฺติ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๒]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวติ   โส   
อ ฺ ินฺทฺริย   น  ภาเวตีติ:  ตโย  มคฺคสมงฺคิโน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวนฺติ    โน    จ    อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวนฺติ   จตฺตาโร   
มคฺคสมงฺคิโน   เปตฺวา   อวเสสา  ปุคฺคลา  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น  ภาเวนฺติ  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  ภาเวนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวติ   โส   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  ภาเวตีติ:  อฏมโก   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวติ  โน  จ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวติ   
จตฺตาโร   มคฺคสมงฺคิโน   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาเวนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๓]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวติ   โส    
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อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกโรตีติ:   โย   อคฺคผล   สจฺฉิกโรติ   โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวติ  โน จ อ ฺาตาวินฺทฺริย น สจฺฉิกโรติ   
อฏมก ฺจ อรหนฺต ฺจ เปตฺวา อวเสสา ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
 
น     ภาเวนฺติ     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     น     สจฺฉิกโรนฺติ     ฯ   
โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น สจฺฉิกโรติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาเวตีติ:     อฏมโก    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกโรติ   
โน   จ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  ภาเวติ  อฏมก ฺจ  อรหนฺต ฺจ   
เปตฺวา    อวเสสา   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกโรนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาเวนฺติ ฯ   
     [๑๓๕๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น  สจฺฉิกโรตีติ:  โย  อคฺคผล  สจฺฉิกโรติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวติ   
โน   จ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกโรติ   ตโย   มคฺคสมงฺคิโน  จ   
อรหนฺต ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  ภาเวนฺติ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น  สจฺฉิกโรนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกโรติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   น  ภาเวตีติ:  ตโย  มคฺคสมงฺคิโน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกโรนฺติ   โน   จ  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวนฺติ   
ตโย   มคฺคสมงฺคิโน   จ   อรหนฺต ฺจ   เปตฺวา   อวเสสา   ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ น สจฺฉิกโรนฺติ อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาเวนฺติ ฯ   
                      _________________   
     [๑๓๕๕]    โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิตฺถ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย    
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ปชหิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  โทมนสฺสนิฺทฺริย  ปชหตฺิถ   
โส    จกฺขุนทฺฺริย    ปริชานิตฺถาติ:    เทฺว   ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิตฺถ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิตฺถ   อรหา  โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ   
ปชหิตฺถ จกขฺุนฺทฺริย ฺจ ปริชานิตฺถ ฯ   
     [๑๓๕๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานิตฺถ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
สามีตินฺทฺริย  ภาวิตฺถาติ:  อามนฺตา ฯ โย วา ปน อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ     โส     จกฺขุนฺทฺริย     ปรชิานิตฺถาติ:     ฉ     ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาวิตฺถ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย   ปริชานิตฺถ   
อรหา      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ      ภาวิตฺถ      จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
ปริชานิตฺถ ฯ   
     [๑๓๕๗]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานิตฺถ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย ภาวิตฺถาติ:   
อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย  ภาวิตฺถ  โส  จกฺขุนฺทรฺิย   
ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๕๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิตฺถ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถาติ:   โย   อคฺคผล   สจฺฉิกโรติ  โส  จกขฺุนฺทฺริย  ปรชิานิตฺถ   
โน    จ    อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริตฺถ   โย   อคฺคผล   สจฺฉากาสิ   
โส    จกฺขุนทฺฺริย ฺจ   ปรชิานิตฺถ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   สจฺฉิกริตฺถ   ฯ   
โย    วา    ปน    อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริตฺถ   โส   จกฺขุนฺทฺริย   
ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๕๙]  โย  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชหิตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    
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ภาวิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ      โส      โทมนสฺสินฺทฺริย      ปชหิตฺถาติ:      จตฺตาโร   
ปุคฺคลา   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิตฺถ     ตโย     ปุคฺคลา    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    ภาวิตฺถ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๓๖๐]    โย    โทมนสฺสินฺทฺริย    ปชหิตฺถ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาวิตฺถาติ:    เทฺว    ปุคฺคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิตฺถ   โน   จ   
อ ฺ ินฺทฺริย      ภาวิตฺถ      อรหา     โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     ปชหิตฺถ   
อ ฺ ินฺทฺรยิ ฺจ    ภาวิตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   
โส โทมนสฺสินฺทฺริย ปชหิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิตฺถ   โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถาติ:    ตโย   ปคฺุคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิตฺถ   โน   จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริตฺถ    อรหา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    ปชหิตฺถ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   สจฺฉิกริตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถ โส โทมนสฺสนิฺทฺริย ปชหิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๒]   โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ภาวิตฺถ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาวิตฺถาติ:     ฉ     ปุคฺคลา     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาวิตฺถ   
โน    จ    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   อรหา   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
ภาวิตฺถ    อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   ภาวิตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ภาวิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ    
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     [๑๓๖๓]     โย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาวิตฺถ    โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริตฺถาติ:  สตฺต  ปุคฺคลา  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ     โน     จ     อ ฺาตาวินฺทฺริย     สจฺฉิกริตฺถ     อรหา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ         ภาวิตฺถ         อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
สจฺฉิกริตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริตฺถ   โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ภาวิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๔]    โย    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถาติ:   โย   อคฺคผล   สจฺฉิกโรติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย  ภาวิตฺถ   
โน    จ    อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริตฺถ   โย   อคฺคผล   สจฺฉากาสิ   
โส    อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    ภาวิตฺถ    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   สจฺฉิกริตฺถ   ฯ   
โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริตฺถ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาวิตฺถาติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปรชิานิตฺถ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถาติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานิตฺถ  โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   ฉ   ปคฺุคลา  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  ปรชิานิตฺถ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    นปฺปชหิตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถ โส จกฺขุนฺทฺรยิ น ปริชานตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย น ปริชานิตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาวิตฺถาติ:    ฉ    ปคฺุคลา    จกฺขุนฺทฺริย    น    ปริชานิตฺถ   
โน  จ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ  เทฺว ปุคฺคลา จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    
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น     ปริชานตฺิถ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    น    ภาวิตฺถ    ฯ   
โย   วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ  โส  จกฺขุนฺทฺริย   
น ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๗]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานิตฺถ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ   
โส จกฺขุนฺทฺรยิ น ปริชานตฺิถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๖๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานิตฺถ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น  สจฺฉิกริตฺถ  โส  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิตฺถาติ: โย อคฺคผล สจฺฉิกโรติ   
โส    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกรตฺิถ    โน    จ    จกฺขุนฺทฺริย   
น   ปริชานิตฺถ   อฏ   ปคฺุคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานตฺิถ ฯ   
     [๑๓๖๙]  โย โทมนสฺสนิฺทฺริย นปฺปชหิตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น       ภาวิตฺถาติ:      จตฺตาโร      ปุคฺคลา      โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถ    โน   จ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   เทฺว   
ปุคฺคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    นปฺปชหิตฺถ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น     ภาวิตฺถ    ฯ    โย    วา    ปน    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น ภาวิตฺถ โส โทมนสฺสนิฺทฺริย นปฺปชหิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๗๐]    โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ    
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โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหิตฺถาติ:    เทฺว   ปคฺุคลา   อ ฺ ินฺทฺริย   
น    ภาวิตฺถ    โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   ฉ   ปุคฺคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ นปฺปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๓๗๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหิตฺถ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น     สจฺฉิกริตฺถ     โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหิตฺถาติ:    ตโย   
ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริตฺถ   โน   จ   โทมนสฺสนิฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถ     ฉ    ปุคฺคลา    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    น    สจฺฉิกริตฺถ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ นปฺปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๓๗๒]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   โส   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถาติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถ  โส  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถาติ:  ฉ  ปุคฺคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย     น     ภาวิตฺถ    โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาวิตฺถ     เทฺว    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น    ภาวิตฺถ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ ฯ   
     [๑๓๗๓]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย     น    สจฺฉิกริตฺถ    โส    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น  ภาวิตฺถาติ:   สตฺต  ปุคฺคลา  อ ฺาตาวินฺทรฺิย  น  สจฺฉิกริตฺถ  โน จ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  ภาวิตฺถ  เทฺว  ปคฺุคลา  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    
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น สจฺฉิกริตฺถ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ ฯ   
     [๑๓๗๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น  สจฺฉิกริตฺถ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถาติ:  โย  อคฺคผล สจฺฉิกโรติ   
โส    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกรตฺิถ    โน    จ    อ ฺ ินฺทฺริย   
น    ภาวิตฺถ    อฏ   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริตฺถ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ ฯ   
                    _______________________   
     [๑๓๗๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิสฺสติ   โส   โทมนสฺสินทฺฺริยซ   
ปชหิสฺสตีติ:    เทฺว    ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิสฺสนฺติ   โน   จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย      ปชหิสฺสนฺติ     ป ฺจ     ปุคฺคลา     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
ปริชานิสฺสนฺติ  โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ  ปชหิสฺสนฺติ  ฯ โย วา ปน โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิสฺสติ โส จกฺขุนฺทฺริย ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๗๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานิสสฺติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:      ฉ      ปุคฺคลา      จกฺขุนฺทฺริย      ปรชิานิสฺสนฺติ   
โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวสฺสนฺติ    เย   ปุถชุชฺนา   
มคฺค      ปฏลิภิสฺสนฺติ      เต      จกฺขุนฺทฺริย ฺจ      ปริชานิสฺสนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ  ภาเวสฺสนฺติ  ฯ โย วา ปน อน ฺาต ฺสฺสามี-   
ตินฺทฺริย ภาเวสฺสติ โส จกขฺุนฺทฺริย ปรชิานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๗๗]    โย    จกฺขุนฺทฺริย    ปรชิานิสฺสติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย    
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ภาเวสฺสตีติ:   อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวสฺสติ  โส   
จกฺขุนฺทฺริย ปริชานิสฺสตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๗๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิสฺสติ   โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย สจฺฉิกริสฺสติ   
โส         จกขฺุนฺทฺริย         ปริชานิสฺสตีติ:        อคฺคมคฺคสมงฺคี   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริสฺสติ   โน   จ  จกฺขุนฺทฺรยิ  ปริชานิสสฺติ  สตฺต   
ปุคฺคลา       อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ      สจฺฉิกริสฺสนฺติ      จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
ปริชานิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๗๙]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย ปชหิสฺสติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:         จตฺตาโร        ปุคฺคลา        โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิสฺสนฺติ    โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ภาเวสฺสนฺติ   เย   
ปุถุชชฺนา    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ   เต   โทมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   ปชหิสฺสนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ     ภาเวสฺสนฺติ    ฯ    โย    วา    ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย       ภาเวสฺสติ      โส      โทมนสสฺินฺทฺริย   
ปชหิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๘๐]    โย    โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิสฺสติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวสฺสติ   
โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    ปชหิสฺสตีติ:    เทฺว    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสนฺติ    โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิสฺสนติฺ   ป ฺจ   ปคฺุคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ ภาเวสฺสนฺติ โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหิสฺสนฺติ ฯ    
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     [๑๓๘๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิสฺสติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    โย   วา   ปน   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสติ    โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    ปชหิสฺสตีติ:    ตโย   ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิสฺสนฺติ   
ป ฺจ    ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
ปชหิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๒]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวสฺสติ    โส   
อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสติ   โส   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ภาเวสฺสตีติ:   ฉ  ปุคฺคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย     ภาเวสฺสนฺติ     โน     จ     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสนฺติ   เย   ปุถชฺุชนา   มคฺค   ปฏลิภิสฺสนฺติ   เต  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
ภาเวสฺสนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ ภาเวสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๓]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวสฺสติ    โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   โย   วา   ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย      สจฺฉิกริสฺสติ      โส     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:     สตฺต     ปคฺุคลา    อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสสฺนฺติ   
โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวสฺสนฺติ    เย   ปุถชุชฺนา   
มคฺค     ปฏลิภิสฺสนฺติ     เต     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     สจฺฉิกริสสฺนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ ภาเวสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวสฺสติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริสฺสตีติ:   
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อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย สจฺฉิกริสฺสติ   
โส    อ ฺ ินฺทฺริย    ภาเวสฺสตีติ:    อคฺคมคฺคสมงฺคี    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสติ    โน    จ    อ ฺ ินฺทฺริย    ภาเวสฺสติ   สตฺต   ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ สจฺฉิกริสฺสนฺติ อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ ภาเวสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานิสฺสติ  โส  โทมนสฺสนิฺทฺริย   
นปฺปชหิสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    โย    วา   ปน   โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิสฺสติ    โส   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานิสฺสตีติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   
โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิสฺสนฺติ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิสฺสนฺติ   
ตโย     ปุคฺคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    นปฺปชหิสฺสนฺติ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น ปริชานิสสฺนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๖]     โย     จกฺขุนฺทฺริย     น     ปรชิานิสฺสติ    โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  ภาเวสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น    ภาเวสฺสติ    โส    จกฺขุนฺทฺริย    น   
ปริชานิสฺสตีติ:   ฉ   ปุคฺคลา   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสนฺติ   
โน  จ จกฺขุนทฺฺริย น ปริชานิสฺสนฺติ ตโย ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวสฺสนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๗]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานิสฺสติ   โส  อ ฺ ินฺทฺริย   
น  ภาเวสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  น ภาเวสฺสติ   
โส จกฺขุนฺทฺรยิ น ปริชานสิฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๘๘]   โย  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิสฺสติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย    
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น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:  อคฺคมคฺคสมงฺคี  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิสฺสติ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสติ    เทฺว   ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
น  ปรชิานิสฺสนฺติ  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  น  สจฺฉิกริสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสติ   โส  จกฺขุนฺทฺรยิ  น  ปริชานสิฺสตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๘๙]      โย      โทมนสฺสินฺทฺริย     นปฺปชหิสฺสติ     โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น  ภาเวสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     น     ภาเวสฺสติ    โส    โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิสฺสตีติ:      จตฺตาโร      ปุคฺคลา     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสนฺติ   โน  จ  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหิสฺสนฺติ  ป ฺจ  ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ     น     ภาเวสฺสนฺติ     โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
นปฺปชหิสฺสนฺติ ฯ   
     [๑๓๙๐]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิสฺสติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสตีติ:  เทฺว  ปคฺุคลา  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหิสฺสนฺติ  โน  จ   
อ ฺ ินฺทฺริย    น    ภาเวสฺสนฺติ    ตโย    ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
นปฺปชหิสฺสนฺติ  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  ภาเวสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา ปน อ ฺ ินฺทฺริย   
น ภาเวสฺสติ โส โทมนสฺสินฺทฺริย นปฺปชหิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๙๑]   โย  โทมนสสฺินฺทฺริย  นปปฺชหิสฺสติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น       สจฺฉิกริสฺสตีติ:       ตโย      ปุคฺคลา      โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิสฺสนฺติ    โน   จ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   เทฺว    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 537 

ปุคฺคลา      โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ     นปปฺชหิสฺสนฺติ     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสติ   
โส โทมนสฺสินฺทฺริย นปฺปชหิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๙๒]   โย   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   โส   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสตีติ:   ฉ   ปุคฺคลา   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวสฺสนฺติ    โน    จ   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสนฺติ   ตโย   
ปุคฺคลา    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   น   ภาเวสฺสนฺติ   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   
โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย น ภาเวสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๙๓]   โย   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย       น      สจฺฉิกริสฺสตีติ:      สตฺต      ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสนฺติ   โน   จ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น     สจฺฉิกริสฺสนฺติ     เทวฺ    ปุคฺคลา    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น  ภาเวสฺสนฺติ  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  น  สจฺฉิกริสสฺนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสติ    โส    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น ภาเวสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๓๙๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสติ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสติ    เทฺว   ปุคฺคลา   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น  ภาเวสฺสนฺติ  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  น  สจฺฉิกริสสฺนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน    
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อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๑๓๙๕]    โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานาติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  โทมนสฺสนิฺทฺริย  ปชหตฺิถ   
โส    จกฺขุนทฺฺริย    ปริชานาตีติ:    เทฺว    ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิตฺถ     โน     จ     จกฺขุนฺทฺริย    ปริชานนฺติ    อคฺคมคฺคสมงฺคี   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ ปริชานาติ ฯ   
     [๑๓๙๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ      โส     จกฺขุนฺทฺริย     ปรชิานาตีติ:     ฉ     ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาวิตฺถ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย   ปริชานนฺติ   
อคฺคมคฺคสมงฺคี    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    ภาวิตฺถ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
ปริชานาติ ฯ   
     [๑๓๙๗]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย ภาวิตฺถาติ:   
โน    ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   โส   จกฺขุนฺทฺริย   
ปริชานาตีติ: โน ฯ   
     [๑๓๙๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานาติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถาติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริตฺถ   
โส จกฺขุนฺทฺรยิ ปรชิานาตีติ: โน ฯ    
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     [๑๓๙๙]  โย  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชหติ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถาติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ      โส     โทมนสฺสินฺทฺริย     ปชหตีติ:     ฉ     ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหนฺติ   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี         อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ         ภาวิตฺถ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหติ ฯ   
     [๑๔๐๐]  โย  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชหติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย ภาวิตฺถาติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๐๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถาติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริตฺถ   
โส โทมนสฺสินฺทฺริย ปชหตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๐๒]     โย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวติ    โส   
อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถาติ:   โน   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาวิตฺถ   
โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ภาเวตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๐๓]     โย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวติ    โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริตฺถาติ:  โน  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ภาเวตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๐๔]    โย    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริตฺถาติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริตฺถ    
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โส อ ฺ ินฺทฺริย ภาเวตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๐๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปรชิานาติ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถาติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานนฺติ  โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   ฉ   ปคฺุคลา  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    นปฺปชหิตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถ โส จกฺขุนฺทฺรยิ น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๐๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย น ปริชานาติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาวิตฺถาติ:    ฉ    ปคฺุคลา    จกฺขุนฺทฺริย    น    ปริชานนฺติ   
โน  จ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ  เทฺว ปุคฺคลา จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น     ปริชานนฺติ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    น    ภาวิตฺถ    ฯ   
โย   วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ  โส  จกฺขุนฺทฺริย   
น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๐๗]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานาติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถาติ:  อรหา  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานาติ  โน  จ  อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถ  สตฺต  ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  น  ปรชิานนฺติ  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาวิตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   โส   
จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ   
โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาติ   สตฺต   ปุคฺคลา  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น ภาวิตฺถ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานนติฺ ฯ   
     [๑๔๐๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานาติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย    
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น    สจฺฉิกรตฺิถาติ:   อรหา   จกฺขุนฺทฺรยิ   น   ปริชานาติ   โน   จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริตฺถ    อฏ    ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น  สจฺฉิกริตฺถ  ฯ  โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริตฺถ   โส   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปริชานาตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี   อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริตฺถ   โน  จ  จกฺขุนฺทฺริย   
น   ปริชานาติ   อฏ   ปคฺุคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริตฺถ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
     [๑๔๐๙]  โย  โทมนสฺสินฺทฺริย นปฺปชหติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาวิตฺถาติ:     ฉ     ปคฺุคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหนฺติ   
โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น   ภาวิตฺถ   เทฺว   ปุคฺคลา   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ         นปฺปชหนฺติ        อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาวิตฺถ   ฯ   โย  วา  ปน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ   
โส โทมนสฺสินฺทฺริย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๑๐]    โย    โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถาติ:   อรหา  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหติ  โน  จ  อ ฺ ินฺทฺริย   
น     ภาวิตฺถ     สตฺต    ปุคฺคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    นปฺปชหนฺติ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   ภาวิตฺถ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ   
โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหตีติ:    อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อ ฺ ินฺทฺริย   
น    ภาวิตฺถ   โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   สตฺต   ปุคฺคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ    
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     [๑๔๑๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปหชติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น    สจฺฉิกรตฺิถาติ:    อรหา    โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   โน   จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น   สจฺฉิกริตฺถ   อฏ   ปุคฺคลา   โทมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริตฺถ   ฯ   โย   วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น   สจฺฉิกริตฺถ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริตฺถ    โน    จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย     นปฺปชหติ     อฏ    ปุคฺคลา    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
น สจฺฉิกริตฺถ โทมนสฺสินทฺฺริย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ   
     [๑๔๑๒]  โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวติ โส อ ฺ ินฺทฺริย   
น    ภาวิตฺถาติ:    อรหา    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น   ภาเวติ   
โน  จ  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ  สตฺต ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น    ภาเวนฺติ    อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   น   ภาวิตฺถ   ฯ   โย   วา   ปน   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   โส  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวตีติ:   
อฏมโก   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   โน  จ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น ภาเวติ สตฺต ปุคฺคลา อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวนฺติ ฯ   
     [๑๔๑๓]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวติ   โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริตฺถาติ:   อรหา   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาเวติ     โน     จ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริตฺถ   
สตฺต      ปุคฺคลา     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ     น     ภาเวนฺติ    
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อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกรตฺถ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น    สจฺฉิกรตฺิถ    โส    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น    ภาเวตีติ:   
อฏมโก  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริตฺถ  โน จ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น       ภาเวติ       สตฺต       ปุคฺคลา       อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
น สจฺฉิกริตฺถ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาเวนฺติ ฯ   
     [๑๔๑๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น  สจฺฉิกริตฺถาติ:  อรหา  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวติ โน จ อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น    สจฺฉิกรตฺิถ    ป ฺจ    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น   ภาเวนฺติ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริตฺถ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริตฺถ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวตีติ:  ตโย  อคฺคมคฺคสมงฺคิโน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย      น     สจฺฉิกริตฺถ     โน     จ     อ ฺ ินฺทฺริย   
น    ภาเวนฺติ   ป ฺจ   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริตฺถ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาเวนฺติ ฯ   
                    _______________________   
     [๑๔๑๕]    โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานาติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิสฺสตีติ:   โน   ฯ   โย   วา  ปน  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชหิสฺสติ  โส   
จกฺขุนฺทฺริย ปริชานาตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๑๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:    โน    ฯ   โย   วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสติ โส จกฺขุนฺทฺริย ปริชานาตีติ: โน ฯ    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 544 

     [๑๔๑๗]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานาติ  โส อ ฺ ินฺทฺริย ภาเวสฺสตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวสฺสติ   โส  จกฺขุนฺทฺรยิ   
ปริชานาตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๑๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานาติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย สจฺฉิกริสฺสติ   
โส    จกฺขุนทฺฺริย    ปริชานาตีติ:    สตฺต   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสนฺติ    โน    จ    จกฺขุนฺทฺริย    ปริชานนฺติ   อคฺคมคฺคสมงฺคี   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ สจฺฉิกริสฺสติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ ปริชานาติ ฯ   
     [๑๔๑๙]  โย  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชหติ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:    โน    ฯ   โย   วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสติ โส โทมนสฺสนิฺทฺริย ปชหตีติ: โน ฯ   
     [๑๔๒๐]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย  ปชหติ  โส อ ฺ ินฺทฺริย ภาเวสฺสตีติ:   
อามนฺตา  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวสฺสติ  โส  โทมนสฺสนิฺทฺริย   
ปชหตีติ:     ฉ    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย    ภาเวสฺสนฺติ    โน    จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย      ปชหนฺติ      อนาคามิมคฺคสมงฺคี      อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
ภาเวสฺสติ โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหติ ฯ   
     [๑๔๒๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    โย   วา   ปน   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสติ     โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    ปชหตีติ:    สตฺต    ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสนฺติ    โน   จ   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหนฺติ    
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อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   สจฺฉิกริสฺสติ   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
ปชหติ ฯ   
     [๑๔๒๒]   โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ภาเวติ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:   อามนฺตา   ฯ   โย   วา   ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวสฺสติ   
โส    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ภาเวตีติ:   ฉ   ปคฺุคลา   อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสนฺติ      โน     จ     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     ภาเวนฺติ   
อฏมโก     อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ     ภาเวสฺสติ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
ภาเวติ ฯ   
     [๑๔๒๓]     โย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาเวติ    โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ   โย   วา   ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย      สจฺฉิกริสฺสติ      โส     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวตีติ:   สตฺต   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   โน  จ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     ภาเวนฺติ    อฏมโก    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
สจฺฉิกริสฺสติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ ภาเวติ ฯ   
     [๑๔๒๔]    โย    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวติ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:    อามนฺตา    ฯ    โย   วา   ปน   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสติ     โส     อ ฺ ินฺทฺริย     ภาเวตีติ:    ป ฺจ    ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสนฺติ    โน    จ    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวนฺติ   
ตโย      อคฺคมคฺคสมงฺคิโน      อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ      สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ ภาเวนฺติ ฯ    
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     [๑๔๒๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปรชิานาติ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิสฺสตีติ:   ป ฺจ   ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานนฺติ  โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหิสฺสนฺติ    จตฺตาโร    ปคฺุคลา    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   นปฺปชหิสฺสนฺติ   ฯ   โย  วา  ปน   
โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหิสฺสติ    โส    จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี    โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหิสฺสติ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย   
น   ปริชานาติ   จตฺตาโร   ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   นปฺปชหิสฺสนฺติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย น ปริชานาติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวสฺสตีติ:    เย    ปถุุชชฺนา    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    เต   
จกฺขุนฺทฺริย    น    ปรชิานนฺติ    โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวสฺสนฺติ    อฏ    ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   ปริชานนติฺ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น    ภาเวสฺสนฺติ    ฯ    โย   วา   ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสติ  โส  จกฺขุนฺทฺริย  น ปริชานาตีติ:   
อคฺคมคฺคสมงฺคี    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น   ภาเวสฺสติ   โน   จ   
จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาติ   อฏ  ปุคฺคลา  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวสฺสนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๗]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานาติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสตีติ:   สตฺต   ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานนฺติ  โน  จ   
อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสนฺติ  เทฺว  ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ  น  ปรชิานนฺติ   
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อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    น    ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสติ   โส   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานาตีติ:   อคฺคมคฺคสมงฺคี   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   โน  จ  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานาติ  เทฺว   
ปุคฺคลา อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาเวสฺสนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานาติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย๕   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   สตฺต  ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานนฺติ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสนฺติ   เทฺว   ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   ปริชานนติฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  น  สจฺฉิกริสสฺนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสติ   โส   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานาตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๒๙]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย นปฺปชหติ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวสฺสตีติ:    เย    ปถุุชชฺนา    มคฺค    ปฏิลภิสฺสนฺติ    เต   
โทมนสฺสินฺทฺริย     นปฺปชหนฺติ     โน    จ    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวสฺสนฺติ    อฏ    ปุคฺคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   นปฺปชหนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    น    ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสติ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหตีติ:   
อนาคามิมคฺคสมงฺคี   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   อฏ   ปุคฺคลา   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวสฺสนฺติ โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ นปฺปชหนฺติ ฯ   
     [๑๔๓๐]    โย    โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย    
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น   ภาเวสฺสตีติ:   ฉ   ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหนฺติ  โน  จ   
อ ฺ ินฺทฺริย    น    ภาเวสฺสนฺติ    ตโย    ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  ภาเวสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย   
น ภาเวสฺสติ โส โทมนสฺสินฺทฺริย นปฺปชหตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๓๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   สตฺต  ปุคฺคลา  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหนฺติ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   เทฺว   ปุคฺคลา  โทมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
นปฺปชหนฺติ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๓๒]  โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวติ โส อ ฺ ินฺทฺริย   
น      ภาเวสฺสตีติ:      ฉ     ปุคฺคลา     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น   ภาเวนฺติ   โน   จ   อ ฺ ินฺทฺริย   น  ภาเวสฺสนฺติ  ตโย  ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ       น       ภาเวนฺติ      อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสติ  โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย น ภาเวตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๓๓]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาเวติ   โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสตีติ:  สตฺต ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  
น    ภาเวนฺติ    โน    จ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
เทฺว  ปุคฺคลา  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ  น ภาเวนฺติ อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    
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น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสติ   
โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย น ภาเวตีติ: อามนฺตา ฯ   
     [๑๔๓๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวติ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   ป ฺจ   ปุคฺคลา  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวนฺติ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสนฺติ   เทฺว   ปุคฺคลา   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาเวนฺติ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  น  สจฺฉิกริสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสติ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวตีติ:   
อามนฺตา ฯ   
                     _______________________   
     [๑๔๓๕]    โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิตฺถ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิสฺสตีติ:    โน   ฯ   โย   วา   ปน   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิสฺสติ   
โส จกฺขุนฺทฺรยิ ปรชิานิตฺถาติ: โน ฯ   
     [๑๔๓๖]  โย  จกฺขุนฺทฺรยิ  ปริชานิตฺถ  โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:    โน    ฯ   โย   วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสติ โส จกฺขุนฺทฺริย ปริชานิตฺถาติ: โน ฯ   
     [๑๔๓๗]  โย  จกฺขุนฺทฺริย  ปริชานิตฺถ  โส อ ฺ ินฺทฺริย ภาเวสฺสตีติ:   
โน   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวสฺสติ   โส  จกฺขุนฺทฺรยิ   
ปริชานิตฺถาติ: โน ฯ   
     [๑๔๓๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   ปรชิานิตฺถ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:   โน   ฯ   โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริสฺสติ    
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โส จกฺขุนฺทฺรยิ ปรชิานิตฺถาติ: โน ฯ   
     [๑๔๓๙]  โย  โทมนสสฺินฺทฺริย  ปชหิตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:    โน    ฯ   โย   วา   ปน   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาเวสฺสติ โส โทมนสฺสนิฺทฺริย ปชหิตฺถาติ: โน ฯ   
     [๑๔๔๐]    โย    โทมนสฺสินฺทฺริย    ปชหิตฺถ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสตีติ:    เทฺว    ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิตฺถ   โน   จ   
อ ฺ ินฺทฺริย     ภาเวสฺสนฺติ    อนาคามี    โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ    ปชหิตฺถ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   ภาเวสฺสติ   ฯ   โย   วา  ปน  อ ฺ ินฺทฺริย  ภาเวสฺสติ   
โส     โทมนสฺสินฺทฺริย     ปชหิตฺถาติ:    ฉ    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย   
ภาเวสฺสนฺติ   โน   จ  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชหิตฺถ  อนาคามี  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
ภาเวสฺสติ โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๔๔๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   ปชหิตฺถ   โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:     อรหา     โทมนสฺสินทฺฺริย     ปชหิตฺถ    โน    จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสติ    เทวฺ    ปุคฺคลา    โทมนสฺสินทฺฺริย ฺจ   
ปชหิตฺถ    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    สจฺฉิกริสฺสนฺติ    ฯ   โย   วา   ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสติ    โส    โทมนสฺสินฺทฺริย    ปชหิตฺถาติ:   
ฉ   ปุคฺคลา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   โน  จ  โทมนสฺสินฺทฺริย   
ปชหิตฺถ     เทฺว     ปุคฺคลา     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     สจฺฉิกริสสฺนฺติ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ ปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๔๔๒]   โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ภาวิตฺถ  โส  อ ฺ ินฺทฺริย    



อภิ. ยมก (๒) - หนาท่ี 551 

ภาเวสฺสตีติ:       เทฺว       ปุคฺคลา       อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ    โน    จ    อ ฺ ินฺทฺริย    ภาเวสฺสนฺติ    ป ฺจ    ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    ภาวิตฺถ   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   
โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวสฺสติ  โส  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถาติ:    เทฺว    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาเวสฺสนฺติ   โน   จ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาวิตฺถ    ป ฺจ    ปุคฺคลา    อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
ภาเวสฺสนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ ภาวิตฺถ ฯ   
     [๑๔๔๓]     โย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    ภาวิตฺถ    โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย     สจฺฉิกริสฺสตีติ:    อรหา    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ    โน    จ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสติ   ฉ   ปุคฺคลา   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ         ภาวิตฺถ         อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
สจฺฉิกริสฺสนฺติ    ฯ    โย   วา   ปน   อ ฺาตาวินฺทฺริย   สจฺฉิกรสิฺสติ   
โส     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     ภาวิตฺถาติ:     เทฺว     ปุคฺคลา   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    สจฺฉิกริสฺสนฺติ    โน    จ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ภาวิตฺถ      ฉ      ปุคฺคลา     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ ภาวิตฺถ ฯ   
     [๑๔๔๔]    โย    อ ฺ ินฺทฺริย   ภาวิตฺถ   โส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
สจฺฉิกริสฺสตีติ:   โน   ฯ   โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิกริสฺสติ   
โส อ ฺ ินฺทฺริย ภาวิตฺถาติ: โน ฯถ   
     [๑๔๔๕]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปรชิานิตฺถ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย    
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นปฺปชหิสฺสตีติ:   ป ฺจ   ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานิตฺถ  โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย     นปฺปชหิสฺสนฺติ     ตโย     ปุคฺคลา    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น   ปริชานิตฺถ   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   นปฺปชหิสฺสนฺติ   ฯ   โย  วา  ปน   
โทมนสฺสินฺทฺริย    นปฺปชหิสฺสติ    โส   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานิตฺถาติ:   
อรหา     โทมนสฺสินฺทฺริย     นปฺปชหิสฺสติ     โน    จ    จกฺขุนฺทฺริย   
น    ปรชิานิตฺถ    ตโย    ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   นปฺปชหิสฺสนฺติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานตฺิถ ฯ   
     [๑๔๔๖]  โย  จกฺขุนฺทฺริย น ปริชานิตฺถ โส อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น      ภาเวสฺสตีติ:     เย     ปถุุชชฺนา     มคฺค     ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เต   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปริชานิตฺถ   โน   จ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น    ภาเวสฺสนฺติ    อฏ    ปุคฺคลา   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   น   ปริชานิตฺถ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น    ภาเวสฺสนฺติ    ฯ    โย   วา   ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสติ  โส  จกฺขุนฺทฺริย น ปริชานิตฺถาติ:   
อรหา         อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย         น        ภาเวสฺสติ   
โน  จ  จกฺขุนฺทฺริย  น ปรชิานิตฺถ อฏ ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวสฺสนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ   
     [๑๔๔๗]   โย   จกฺขุนฺทฺริย   น   ปรชิานิตฺถ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสตีติ:   สตฺต   ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิตฺถ  โน  จ   
อ ฺ ินฺทฺริย     น     ภาเวสฺสนฺติ    เทฺว    ปุคฺคลา    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ   
น  ปรชิานิตฺถ  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  ภาเวสฺสนฺติ  ฯ  โย วา ปน อ ฺ ินฺทฺริย    
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น   ภาเวสฺสติ   โส  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิตฺถาติ:  อรหา  อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสติ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย   น  ปรชิานิตฺถ  เทฺว  ปุคฺคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาเวสฺสนฺติ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ   
     [๑๔๔๘]   โย   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานิตฺถ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   อฏ  ปุคฺคลา  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานิตฺถ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสนฺติ  เย  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เต      จกฺขุนทฺฺริย ฺจ      น      ปรชิานิตฺถ     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสติ   
โส    จกฺขุนทฺฺริย    น    ปริชานิตฺถาติ:    อรหา    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสติ   โน   จ   จกฺขุนฺทฺริย  น  ปรชิานิตฺถ  เย  ปถุุชชฺนา   
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เต   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
จกฺขุนฺทฺริย ฺจ น ปริชานตฺิถ ฯ   
     [๑๔๔๙]      โย      โทมนสฺสินฺทฺริย      นปฺปชหิตฺถ     โส   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสตีติ:  เย ปุถุชชฺนา มคฺค ปฏิลภิสฺสนฺติ   
เต    โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   โน   จ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น     ภาเวสฺสนฺติ    ฉ    ปคฺุคลา    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    นปฺปชหิตฺถ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    น    ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     น     ภาเวสฺสติ    โส    โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถาติ:   ตโย  ปุคฺคลา  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสนฺติ   
โน  จ  โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหิตฺถ  ฉ ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ    
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น ภาเวสฺสนฺติ โทมนสฺสนิฺทฺริย ฺจ นปฺปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๔๕๐]    โย   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   โส   อ ฺ ินฺทฺริย   
น   ภาเวสฺสตีติ:   ฉ   ปุคฺคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ  โน  จ   
อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสนฺติ   เย   ปถุชฺุชนา   มคฺค  น  ปฏิลภิสสฺนฺติ   
เต   โทมนสสฺินฺทฺริย ฺจ   นปฺปชหิตฺถ   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  น  ภาเวสฺสนฺติ  ฯ   
โย    วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   โส   โทมนสฺสินฺทฺริย   
นปฺปชหิตฺถาติ:   เทฺว   ปุคฺคลา   อ ฺ ินฺทฺริย   น  ภาเวสฺสนฺติ  โน  จ   
โทมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชหิตฺถ   เย   ปถุุชชฺนา   มคฺค   น   ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เต อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาเวสฺสนฺติ โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ นปฺปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๔๕๑]   โย   โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหิตฺถ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   ฉ   ปคฺุคลา   โทมนสฺสินฺทฺริย  นปฺปชหิตฺถ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสนฺติ  เย  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ   
เต       โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ       นปฺปชหิตฺถ       อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสติ   
โส     โทมนสฺสินฺทฺริย     นปฺปชหิตฺถาติ:    อรหา    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสติ   โน   จ   โทมนสฺสินทฺฺริย  นปฺปชหิตฺถ  เย  ปุถชฺุชนา   
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เต   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ นปฺปชหิตฺถ ฯ   
     [๑๔๕๒]  โย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ โส อ ฺ ินฺทฺริย   
น     ภาเวสฺสตีติ:     เทฺว     ปุคฺคลา     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
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น   ภาวิตฺถ  โน  จ  อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาเวสฺสนฺติ  เย  ปถุุชชฺนา  มคฺค   
น  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เต  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ  น ภาวิตฺถ อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาเวสฺสนฺติ   ฯ   โย   วา   ปน   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาเวสฺสติ   
โส    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    น    ภาวิตฺถาติ:    เทฺว   ปุคฺคลา   
อ ฺ ินฺทฺริย    น    ภาเวสฺสนฺติ    โน    จ   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถ   เย  ปุถชฺุชนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ  เต  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
น ภาเวสฺสนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ ฯ   
     [๑๔๕๓]    โย    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ   โส   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสตีติ:  เทฺว ปุคฺคลา อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  
น    ภาวิตฺถ    โน   จ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   เย   
ปุถุชชฺนา    มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เต   อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ   
น   ภาวิตฺถ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น  สจฺฉิกริสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา  ปน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย    น    สจฺฉิกริสฺสติ    โส    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
น   ภาวิตฺถาติ:   อรหา   อ ฺาตาวินฺทฺริย   น   สจฺฉิกริสฺสติ  โน  จ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     น    ภาวิตฺถ    เย    ปถุุชชฺนา    มคฺค   
น     ปฏลิภิสฺสนฺติ    เต    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    น    สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถ ฯ   
     [๑๔๕๔]   โย   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ  โส  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสตีติ:   อฏ   ปุคฺคลา   อ ฺ ินฺทฺริย  น  ภาวิตฺถ  โน  จ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสนฺติ  เย  ปถุุชชฺนา  มคฺค  น  ปฏลิภิสฺสนฺติ    
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เต       อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ      น      ภาวิตฺถ      อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   ฯ  โย  วา  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริย  น  สจฺฉิกริสฺสติ   
โส     อ ฺ ินฺทฺริย     น    ภาวิตฺถาติ:    อรหา    อ ฺาตาวินฺทฺริย   
น   สจฺฉิกริสฺสติ   โน   จ   อ ฺ ินฺทฺริย   น   ภาวิตฺถ  เย  ปถุุชชฺนา   
มคฺค   น   ปฏิลภิสฺสนฺติ   เต   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   น   สจฺฉิกริสฺสนฺติ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ น ภาวิตฺถาติ ฯ   
                                อินฺทรฺิยยมก ทสม   
                                   นิฏ ิต ฯ   
                                ยมกปฺปกรณ ปจฺฉิม   
                                   นิฏ ิต ฯ   
                        _________________   


