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AbhidhammapiÔaka

M|layamakapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
1. M|lavÈra-uddesa
1. Kusalapada nayacatukka
1. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lÈ. Ye vÈ pana
kusalam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
2. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lÈ. Ye vÈ pana
kusalam|lena ekam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
3. Ye keci kusalam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈ. Ye vÈ pana kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te
dhammÈ kusalÈ. (1)
4. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lam|lÈ. Ye vÈ pana
kusalam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
5. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lam|lÈ. Ye vÈ
pana kusalam|lena ekam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
6. Ye keci kusalam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. Ye vÈ pana kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ, sabbe
te dhammÈ kusalÈ. (2)
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7. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lakÈ. Ye vÈ pana
kusalam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
8. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lakÈ. Ye vÈ
pana kusalam|lena ekam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
9. Ye keci kusalam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈ. Ye vÈ pana kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te
dhammÈ kusalÈ. (3)
10. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana
kusalam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
11. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lam|lakÈ. Ye
vÈ pana kusalam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ.
12. Ye keci kusalam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈ. (4)
2. Akusalapada nayacatukka
13. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lÈ. Ye vÈ pana
akusalam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
14. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lÈ. Ye vÈ
pana akusalam|lena ekam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
15. Ye keci akusalam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈ. Ye vÈ pana akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te
dhammÈ akusalÈ (1)
16. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lam|lÈ. Ye vÈ pana
akusalam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
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17. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lam|lÈ. Ye
vÈ pana akusalam|lena ekam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
18. Ye keci akusalam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te
akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. Ye vÈ pana akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ. (2)
19. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lakÈ. Ye vÈ pana
akusalam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
20. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lakÈ. Ye vÈ
pana akusalam|lena ekam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
21. Ye keci akusalam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈ. Ye vÈ pana akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te
dhammÈ akusalÈ. (3)
22. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana
akusalam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
23. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lam|lakÈ.
Ye vÈ pana akusalam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ.
24. Ye keci akusalam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈ. (4)
3. AbyÈkatapada nayacatukka
25. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lÈ. Ye vÈ pana
abyÈkatam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
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26. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena ekam|lÈ. Ye
vÈ pana abyÈkatam|lena ekam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
27. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈ. Ye vÈ pana abyÈkatam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ. (1)
28. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lam|lÈ. Ye vÈ pana
abyÈkatam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
29. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena ekam|lam|lÈ.
Ye vÈ pana abyÈkatam|lena ekam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
30. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. Ye vÈ pana abyÈkatam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ. (2)
31. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lakÈ. Ye vÈ pana
abyÈkatam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
32. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena ekam|lakÈ. Ye
vÈ pana abyÈkatam|lena ekam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
33. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ. Ye vÈ pana abyÈkatam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ. (3)
34. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lam|lakÈ. Ye vÈ
pana abyÈkatam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ.
35. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena
ekam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana abyÈkatam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te
dhammÈ abyÈkatÈ.
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36. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana abyÈkatam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈ. (4)
4. NÈmapada nayacatukka
37. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lÈ. Ye vÈ pana nÈmam|lÈ,
sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
38. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lÈ. Ye vÈ pana
nÈmam|lena ekam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
39. Ye keci nÈmam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈ. Ye vÈ pana nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te
dhammÈ nÈmÈ. (1)
40. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lam|lÈ. Ye vÈ pana
nÈmam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
41. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lam|lÈ. Ye vÈ
pana nÈmam|lena ekam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
42. Ye keci nÈmam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. Ye vÈ pana nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ, sabbe
te dhammÈ nÈmÈ. (2)
43. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lakÈ. Ye vÈ pana
nÈmam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
44. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lakÈ. Ye vÈ
pana nÈmam|lena ekam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
45. Ye keci nÈmam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈ. Ye vÈ pana nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te
dhammÈ nÈmÈ. (3)
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46. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana
nÈmam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
47. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lam|lakÈ. Ye
vÈ pana nÈmam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ.
48. Ye keci nÈmam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. Ye vÈ pana nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈ. (4)
M|lavÈra-uddeso.
_____
2-10. HetuvÈrÈdi-uddesa
49. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalahet| -pa- kusalanidÈnÈ -pakusalasambhavÈ -pa- kusalappabhavÈ -pa- kusalasamuÔÔhÈnÈ -pa- kusalÈhÈrÈ
-pa- kusalÈrammaÓÈ -pa- kusalapaccayÈ -pa- kusalasamudayÈ -pa-.
M|laÑ hetu nidÈnaÒca, sambhavo pabhavena ca.
SamuÔÔhÈnÈhÈrÈrammaÓÈ1, paccayo samudayena cÈti.
UddesavÈro niÔÔhito.
_____
1. M|lavÈraniddesa
1. Kusalapada nayacatukka
50. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lÈti? TÊÓeva
kusalam|lÈni, avasesÈ kusalÈ dhammÈ na kusalam|lÈ. . Ye vÈ pana
kusalam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ.
51. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lÈti, ÈmantÈ.
. Ye vÈ pana kusalam|lena ekam|lÈ, sabbe te dhammÈ
______________________________________________________________
1. SamuÔÔhÈnÈhÈrÈrammaÓaÑ (Ka)
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kusalÈti? KusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ kusalam|lena ekam|laÑ na kusalaÑ,
kusalaÑ kusalam|lena ekam|laÒceva kusalaÒca.
52. Ye keci kusalam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti kusalam|lÈni ekam|lÈni
ceva aÒÒamaÒÒam|lÈni ca, avasesÈ kusalam|lasahajÈtÈ dhammÈ
kusalam|lena ekam|lÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lÈ. . Ye vÈ pana kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ. (1)
53. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lam|lÈti? TÊÓeva
kusalam|lam|lÈni, avasesÈ kusalÈ dhammÈ na kusalam|lam|lÈ. . Ye vÈ
pana kusalam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ.
54. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lam|lÈti,
ÈmantÈ. . Ye vÈ pana kusalam|lena ekam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ
kusalÈti? KusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ kusalam|lena ekam|lam|laÑ na
kusalaÑ, kusalaÑ kusalam|lena ekam|lam|laÒceva kusalaÒca.
55. Ye keci kusalam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te
kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
kusalam|lÈni ekam|lam|lÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lÈni ca, avasesÈ
kusalam|lasahajÈtÈ dhammÈ kusalam|lena ekam|lam|lÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. . Ye vÈ pana kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ,
sabbe te dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ. (2)
56. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lakÈti, ÈmantÈ. . Ye vÈ
pana kusalam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti? KusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ
kusalam|lakaÑ na kusalaÑ, kusalaÑ kusalam|lakaÒceva kusalaÒca.
57. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lakÈti,
ÈmantÈ. . Ye vÈ pana kusalam|lena ekam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti?
KusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ kusalam|lena ekam|lakaÑ na kusalaÑ, kusalaÑ
kusalam|lena ekam|lakaÒceva kusalaÒca.
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58. Ye keci kusalam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti kusalam|lÈni
ekam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lakÈni ca, avasesÈ kusalam|lasahajÈtÈ
dhammÈ kusalam|lena ekam|lakÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lakÈ. . Ye vÈ pana
kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ. (3)
59. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lam|lakÈti, ÈmantÈ. .
Ye vÈ pana kusalam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti?
KusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ kusalam|lam|lakaÑ na kusalaÑ, kusalaÑ
kusalam|lam|lakaÒceva kusalaÒca.
60. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalam|lena ekam|lam|lakÈti,
ÈmantÈ. . Ye vÈ pana kusalam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ
kusalÈti? KusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ kusalam|lena ekam|lam|lakaÑ na
kusalaÑ, kusalaÑ kusalam|lena ekam|lam|lakaÒceva kusalaÒca.
61. Ye keci kusalam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
kusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
kusalam|lÈni ekam|lam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈni ca, avasesÈ
kusalam|lasahajÈtÈ dhammÈ kusalam|lena ekam|lam|lakÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. . Ye vÈ pana kusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ. (4)
2. Akusalapada nayacatukka
62. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lÈti? TÊÓeva
akusalam|lÈni, avasesÈ akusalÈ dhammÈ na akusalam|lÈ. . Ye vÈ pana
akusalam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti, ÈmantÈ.
63. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lÈti?
AhetukaÑ akusalaÑ akusalam|lena na ekam|laÑ, sahetukaÑ akusalaÑ
akusalam|lena ekam|laÑ. . Ye vÈ pana akusalam|lena ekam|lÈ, sabbe te
dhammÈ akusalÈti? AkusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ
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akusalam|lena ekam|laÑ na akusalaÑ, akusalaÑ akusalam|lena
ekam|laÒceva akusalaÒca.
64. Ye keci akusalam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti akusalam|lÈni ekam|lÈni
ceva aÒÒamaÒÒam|lÈni ca, avasesÈ akusalam|lasahajÈtÈ dhammÈ
akusalam|lena ekam|lÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lÈ. . Ye vÈ pana
akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti, ÈmantÈ. (1)
65. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lam|lÈti? TÊÓeva
akusalam|lam|lÈni, avasesÈ akusalÈ dhammÈ na akusalam|lam|lÈ. . Ye vÈ
pana akusalam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti, ÈmantÈ.
66. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lam|lÈti?
AhetukaÑ akusalaÑ akusalam|lena na ekam|lam|laÑ, sahetukaÑ akusalaÑ
akusalam|lena ekam|lam|laÑ. . Ye vÈ pana akusalam|lena ekam|lam|lÈ,
sabbe te dhammÈ akusalÈti? AkusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ akusalam|lena
ekam|lam|laÑ na akusalaÑ, akusalaÑ akusalam|lena ekam|lam|laÒceva
akusalaÒca.
67. Ye keci akusalam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te
akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
akusalam|lÈni ekam|lam|lÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lÈni ca, avasesÈ
akusalam|lasahajÈtÈ dhammÈ akusalam|lena ekam|lam|lÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. . Ye vÈ pana akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ
sabbe te dhammÈ akusalÈti, ÈmantÈ. (2)
68. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lakÈti? AhetukaÑ
akusalaÑ na akusalam|lakaÑ, sahetukaÑ akusalaÑ akusalam|lakaÑ. . Ye
vÈ pana akusalam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti? AkusalasamuÔÔhÈnaÑ
r|paÑ akusalam|lakaÑ na akusalaÑ, akusalaÑ akusalam|lakaÒceva
akusalaÒca.
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69. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena ekam|lakÈti?
AhetukaÑ akusalaÑ akusalam|lena na ekam|lakaÑ, sahetukaÑ akusalaÑ
akusalam|lena ekam|lakaÑ. . Ye vÈ pana akusalam|lena ekam|lakÈ, sabbe
te dhammÈ akusalÈti? AkusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ akusalam|lena
ekam|lakaÑ na akusalaÑ, akusalaÑ akusalam|lena ekam|lakaÒceva
akusalaÒca.
70. Ye keci akusalam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti akusalam|lÈni
ekam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lakÈni ca, avasesÈ akusalam|lasahajÈtÈ
dhammÈ akusalam|lena ekam|lakÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lakÈ. . Ye vÈ pana
akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti, ÈmantÈ. (3)
71. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lam|lakÈti? AhetukaÑ
akusalaÑ na akusalam|lam|lakaÑ, sahetukaÑ akusalaÑ
akusalam|lam|lakaÑ. . Ye vÈ pana akusalam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ
akusalÈti? AkusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ akusalam|lam|lakaÑ na akusalaÑ,
akusalaÑ akusalam|lam|lakaÒceva akusalaÒca.
72. Ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te akusalam|lena
ekam|lam|lakÈti? AhetukaÑ akusalaÑ akusalam|lena na ekam|lam|lakaÑ,
sahetukaÑ akusalaÑ akusalam|lena ekam|lam|lakaÑ. . Ye vÈ pana
akusalam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti?
AkusalasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ akusalam|lena ekam|lam|lakaÑ na akusalaÑ,
akusalaÑ akusalam|lena ekam|lam|lakaÒceva akusalaÒca.
73. Ye keci akusalam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
akusalam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
akusalam|lÈni ekam|lam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈni ca, avasesÈ
akusalam|lasahajÈtÈ dhammÈ akusalam|lena ekam|lam|lakÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. . Ye vÈ pana akusalam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ akusalÈti, ÈmantÈ. (4)
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3. AbyÈkatapada nayacatukka
74. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lÈti? TÊÓeva
abyÈkatam|lÈni, avasesÈ abyÈkatÈ dhammÈ na abyÈkatam|lÈ. . Ye vÈ pana
abyÈkatam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
75. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena ekam|lÈti?
AhetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lena na ekam|laÑ, sahetukaÑ abyÈkataÑ
abyÈkatam|lena ekam|laÑ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lena ekam|lÈ, sabbe
te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
76. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
abyÈkatam|lÈni ekam|lÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lÈni ca, avasesÈ
abyÈkatam|lasahajÈtÈ dhammÈ abyÈkatam|lena ekam|lÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lÈ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te
dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ. (1)
77. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lam|lÈti? TÊÓeva
abyÈkatam|lam|lÈni, avasesÈ abyÈkatÈ dhammÈ na abyÈkatam|lam|lÈ. . Ye
vÈ pana abyÈkatam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
78. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena
ekam|lam|lÈti? AhetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lena na ekam|lam|laÑ,
sahetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lena ekam|lam|laÑ. . Ye vÈ pana
abyÈkatam|lena ekam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
79. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
abyÈkatam|lÈni ekam|lam|lÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lÈni ca, avasesÈ
abyÈkatam|lasahajÈtÈ dhammÈ abyÈkatam|lena ekam|lam|lÈ, na ca
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aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ,
sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ. (2)
80. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lakÈti? AhetukaÑ
abyÈkataÑ na abyÈkatam|lakaÑ, sahetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lakaÑ.
. Ye vÈ pana abyÈkatam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
81. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena ekam|lakÈti?
AhetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lena na ekam|lakaÑ, sahetukaÑ
abyÈkataÑ abyÈkatam|lena ekam|lakaÑ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lena
ekam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
82. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
abyÈkatam|lÈni ekam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lakÈni ca, avasesÈ
abyÈkatam|lasahajÈtÈ dhammÈ abyÈkatam|lena ekam|lakÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lakÈ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe
te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ. (3)
83. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lam|lakÈti?
AhetukaÑ abyÈkataÑ na abyÈkatam|lam|lakaÑ, sahetukaÑ abyÈkataÑ
abyÈkatam|lam|lakaÑ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lam|lakÈ, sabbe te
dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
84. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ, sabbe te abyÈkatam|lena
ekam|lam|lakÈti? AhetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lena na
ekam|lam|lakaÑ, sahetukaÑ abyÈkataÑ abyÈkatam|lena ekam|lam|lakaÑ.
. Ye vÈ pana abyÈkatam|lena ekam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti,
ÈmantÈ.
85. Ye keci abyÈkatam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
abyÈkatam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
abyÈkatam|lÈni ekam|lam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈni ca,

1. M|lavÈraniddesa

13

avasesÈ abyÈkatam|lasahajÈtÈ dhammÈ abyÈkatam|lena ekam|lam|lakÈ, na
ca aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. . Ye vÈ pana abyÈkatam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ abyÈkatÈti, ÈmantÈ. (4)
4. NÈmapada nayacatukka
86. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lÈti? Naveva nÈmam|lÈni,
avasesÈ nÈmÈ dhammÈ na nÈmam|lÈ. . Ye vÈ pana nÈmam|lÈ, sabbe te
dhammÈ nÈmÈti, ÈmantÈ.
87. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lÈti? AhetukaÑ
nÈmaÑ nÈmam|lena na ekam|laÑ, sahetukaÑ nÈmaÑ nÈmam|lena
ekam|laÑ. . Ye vÈ pana nÈmam|lena ekam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti?
NÈmasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ nÈmam|lena ekam|laÑ na nÈmaÑ, nÈmaÑ
nÈmam|lena ekam|laÒceva nÈmaÒca.
88. Ye keci nÈmam|lena ekam|lÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti nÈmam|lÈni ekam|lÈni
ceva aÒÒamaÒÒam|lÈni ca, avasesÈ nÈmam|lasahajÈtÈ dhammÈ nÈmam|lena
ekam|lÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lÈ. . Ye vÈ pana nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti, ÈmantÈ. (1)
89. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lam|lÈti? Naveva
nÈmam|lam|lÈni, avasesÈ nÈmÈ dhammÈ na nÈmam|lam|lÈ. . Ye vÈ pana
nÈmam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti, ÈmantÈ.
90. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lam|lÈti?
AhetukaÑ nÈmaÑ nÈmam|lena na ekam|lam|laÑ, sahetukaÑ nÈmaÑ
nÈmam|lena ekam|lam|laÑ. . Ye vÈ pana nÈmam|lena ekam|lam|lÈ,
sabbe te dhammÈ nÈmÈti? NÈmasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ nÈmam|lena
ekam|lam|laÑ na nÈmaÑ, nÈmaÑ nÈmam|lena ekam|lam|laÒceva
nÈmaÒca.
91. Ye keci nÈmam|lena ekam|lam|lÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lam|lÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti nÈmam|lÈni
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ekam|lam|lÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lÈni ca, avasesÈ nÈmam|lasahajÈtÈ
dhammÈ nÈmam|lena ekam|lam|lÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ. . Ye vÈ
pana nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti, ÈmantÈ.
(2)
92. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lakÈti? AhetukaÑ nÈmaÑ
na nÈmam|lakaÑ, sahetukaÑ nÈmaÑ nÈmam|lakaÑ. . Ye vÈ pana
nÈmam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti? NÈmasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ
nÈmam|lakaÑ na nÈmaÑ, nÈmaÑ nÈmam|lakaÒceva nÈmaÒca.
93. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lakÈti?
AhetukaÑ nÈmaÑ nÈmam|lena na ekam|lakaÑ, sahetukaÑ nÈmaÑ
nÈmam|lena ekam|lakaÑ. . Ye vÈ pana nÈmam|lena ekam|lakÈ, sabbe te
dhammÈ nÈmÈti? NÈmasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ nÈmam|lena ekam|lakaÑ na
nÈmaÑ, nÈmaÑ nÈmam|lena ekam|lakaÒceva nÈmaÒca.
94. Ye keci nÈmam|lena ekam|lakÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena
aÒÒamaÒÒam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti nÈmam|lÈni ekam|lakÈni
ceva aÒÒamaÒÒam|lakÈni ca, avasesÈ nÈmam|lasahajÈtÈ dhammÈ
nÈmam|lena ekam|lakÈ, na ca aÒÒamaÒÒam|lakÈ. . Ye vÈ pana
nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti, ÈmantÈ. (3)
95. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lam|lakÈti? AhetukaÑ
nÈmaÑ na nÈmam|lam|lakaÑ, sahetukaÑ nÈmaÑ nÈmam|lam|lakaÑ. . Ye
vÈ pana nÈmam|lam|lakÈ, sabbe te dhammÈ nÈmÈti? NÈmasamuÔÔhÈnaÑ
r|paÑ nÈmam|lam|lakaÑ na nÈmaÑ, nÈmaÑ nÈmam|lam|lakaÒceva
nÈmaÒca.
96. Ye keci nÈmÈ dhammÈ, sabbe te nÈmam|lena ekam|lam|lakÈti?
AhetukaÑ nÈmaÑ nÈmam|lena na ekam|lam|lakaÑ, sahetukaÑ nÈmaÑ
nÈmam|lena ekam|lam|lakaÑ. . Ye vÈ pana nÈmam|lena ekam|lam|lakÈ,
sabbe te dhammÈ nÈmÈti? NÈmasamuÔÔhÈnaÑ r|paÑ nÈmam|lena
ekam|lam|lakaÑ na nÈmaÑ, nÈmaÑ nÈmam|lena ekam|lam|lakaÒceva
nÈmaÒca.
97. Ye keci nÈmam|lena ekam|lam|lakÈ dhammÈ, sabbe te
nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈti? M|lÈni yÈni ekato uppajjanti
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nÈmam|lÈni ekam|lam|lakÈni ceva aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈni ca, avasesÈ
nÈmam|lasahajÈtÈ dhammÈ nÈmam|lena ekam|lam|lakÈ, na ca
aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ. . Ye vÈ pana nÈmam|lena aÒÒamaÒÒam|lam|lakÈ,
sabbe te dhammÈ nÈmÈti, ÈmantÈ. (4)
M|lavÈraniddeso.
_____
2-10. HetuvÈrÈdiniddesa
98. Ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te kusalahet|ti? Tayo-eva
kusalahet|, avasesÈ kusalÈ dhammÈ na kusalahet| -pa- kusalanidÈnÈ.
KusalasambhavÈ. KusalappabhavÈ. KusalasamuÔÔhÈnÈ. KusalÈhÈrÈ.
KusalÈrammaÓÈ. KusalapaccayÈ. KusalasamudayÈ.
99. Ye keci akusalÈ dhammÈ. Ye keci abyÈkatÈ dhammÈ. Ye keci nÈmÈ
dhammÈ, sabbe te nÈmahet|ti. NÈmanidÈnÈ. NÈmasambhavÈ.
NÈmappabhavÈ. NÈmasamuÔÔhÈnÈ. NÈmÈhÈrÈ. NÈmÈrammaÓÈ.
NÈmapaccayÈ. NÈmasamudayÈ.
M|laÑ hetu nidÈnaÒca, sambhavo pabhavena ca.
SamuÔÔhÈnÈhÈrÈrammaÓÈ, paccayo samudayena cÈti.
NiddesavÈro niÔÔhito.

M|layamakapÈÄi niÔÔhitÈ.

AbhidhammapiÔaka

KhandhayamakapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
1. PaÓÓattivÈra-uddesa
1. PaÒcakkhandhÈ–r|pakkhandho vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho.
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
2. R|paÑ r|pakkhandho, r|pakkhandho r|paÑ.
VedanÈ vedanÈkkhandho, vedanÈkkhandho vedanÈ.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandho, saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandho, sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈ.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho, viÒÒÈÓakkhandho viÒÒÈÓaÑ.
PaccanÊka
3. Na r|paÑ na r|pakkhandho, na r|pakkhandho na r|paÑ.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandho, na vedanÈkkhandho na vedanÈ.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho, na saÒÒÈkkhandho na saÒÒÈ.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, na sa~khÈrakkhandho na
sa~khÈrÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandho, na viÒÒÈÓakkhandho na
viÒÒÈÓaÑ.
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2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
4. R|paÑ r|pakkhandho, khandhÈ vedanÈkkhandho.
R|paÑ r|pakkhandho, khandhÈ saÒÒÈkkhandho.
R|paÑ r|pakkhandho, khandhÈ sa~khÈrakkhandho.
R|paÑ r|pakkhandho, khandhÈ viÒÒÈÓakkhandho.
5. VedanÈ vedanÈkkhandho, khandhÈ r|pakkhandho.
VedanÈ vedanÈkkhandho, khandhÈ saÒÒÈkkhandho.
VedanÈ vedanÈkkhandho, khandhÈ sa~khÈrakkhandho.
VedanÈ vedanÈkkhandho, khandhÈ viÒÒÈÓakkhandho.
6. SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandho, khandhÈ r|pakkhandho.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandho, khandhÈ vedanÈkkhandho.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandho, khandhÈ sa~khÈrakkhandho.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandho, khandhÈ viÒÒÈÓakkhandho.
7. Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandho, khandhÈ r|pakkhandho.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandho, khandhÈ vedanÈkkhandho.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandho, khandhÈ saÒÒÈkkhandho.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandho, khandhÈ viÒÒÈÓakkhandho.
8. ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho, khandhÈ r|pakkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho, khandhÈ vedanÈkkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho, khandhÈ saÒÒÈkkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho, khandhÈ sa~khÈrakkhandho.
PaccanÊka
9. Na r|paÑ na r|pakkhandho, na khandhÈ na vedanÈkkhandho.
Na r|paÑ na r|pakkhandho, na khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
Na r|paÑ na r|pakkhandho, na khandhÈ na sa~khÈrakkhandho.
Na r|paÑ na r|pakkhandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandho.
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10. Na vedanÈ na vedanÈkkhandho, na khandhÈ na r|pakkhandho.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandho, na khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandho, na khandhÈ na sa~khÈrakkhandho.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandho.
11. Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho, na khandhÈ na r|pakkhandho.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho, na khandhÈ na vedanÈkkhandho.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho, na khandhÈ na sa~khÈrakkhandho.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandho.
12. Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, na khandhÈ na r|pakkhandho.
Na sa~khÈrÈ na sÈ~khÈrakkhandho, na khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, na khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, na khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
13. Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandho, na khandhÈ na r|pakkhandho.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandho, na khandhÈ na vedanÈkkhandho.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandho, na khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandho, na khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
3. SuddhakhandhavÈra
Anuloma
14. R|paÑ khandho, khandhÈ r|paÑ.
VedanÈ khandho, khandhÈ vedanÈ.
SaÒÒÈ khandho, khandhÈ saÒÒÈ.
Sa~khÈrÈ khandho, khandhÈ sa~khÈrÈ.
ViÒÒÈÓaÑ khandho, khandhÈ viÒÒÈÓaÑ.
PaccanÊka
15. Na r|paÑ na khandho, na khandhÈ na r|paÑ.
Na vedanÈ na khandho, na khandhÈ na vedanÈ.
Na saÒÒÈ na khandho, na khandhÈ na saÒÒÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandho, na khandhÈ na sa~khÈrÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓaÑ.
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4. Suddhakhandham|lacakkavÈra
Anuloma
16. R|paÑ khandho, khandhÈ vedanÈ.
R|paÑ khandho, khandhÈ saÒÒÈ.
R|paÑ khandho, khandhÈ sa~khÈrÈ.
R|paÑ khandho, khandhÈ viÒÒÈÓaÑ.
17. VedanÈ khandho, khandhÈ r|paÑ.
VedanÈ khandho, khandhÈ saÒÒÈ.
VedanÈ khandho, khandhÈ sa~khÈrÈ.
VedanÈ khandho, khandhÈ viÒÒÈÓaÑ.
18. SaÒÒÈ khandho, khandhÈ r|paÑ.
SaÒÒÈ khandho, khandhÈ vedanÈ.
SaÒÒÈ khandho, khandhÈ sa~khÈrÈ.
SaÒÒÈ khandho, khandhÈ viÒÒÈÓaÑ.
19. Sa~khÈrÈ khandho, khandhÈ r|paÑ.
Sa~khÈrÈ khandho, khandhÈ vedanÈ.
Sa~khÈrÈ khandho, khandhÈ saÒÒÈ.
Sa~khÈrÈ khandho, khandhÈ viÒÒÈÓaÑ.
20. ViÒÒÈÓaÑ khandho, khandhÈ r|paÑ.
ViÒÒÈÓaÑ khandho, khandhÈ vedanÈ.
ViÒÒÈÓaÑ khandho, khandhÈ saÒÒÈ.
ViÒÒÈÓaÑ khandho, khandhÈ sa~khÈrÈ.
PaccanÊka
21. Na r|paÑ na khandho, na khandhÈ na vedanÈ.
Na r|paÑ na khandho, na khandhÈ na saÒÒÈ.
Na r|paÑ na khandho, na khandhÈ na sa~khÈrÈ.
Na r|paÑ na khandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓaÑ.
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22. Na vedanÈ na khandho, na khandhÈ na r|paÑ.
Na vedanÈ na khandho, na khandhÈ na saÒÒÈ.
Na vedanÈ na khandho, na khandhÈ na sa~khÈrÈ.
Na vedanÈ na khandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓaÑ.
23. Na saÒÒÈ na khandho, na khandhÈ na r|paÑ.
Na saÒÒÈ na khandho, na khandhÈ na vedanÈ.
Na saÒÒÈ na khandho, na khandhÈ na sa~khÈrÈ.
Na saÒÒÈ na khandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓaÑ.
24. Na sa~khÈrÈ na khandho, na khandhÈ na r|paÑ.
Na sa~khÈrÈ na khandho, na khandhÈ na vedanÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandho, na khandhÈ na saÒÒÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandho, na khandhÈ na viÒÒÈÓaÑ.
25. Na viÒÒÈÓaÑ na khandho, na khandhÈ na r|paÑ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandho, na khandhÈ na vedanÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandho, na khandhÈ na saÒÒÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandho, na khandhÈ na sa~khÈrÈ.
PaÓÓatti-uddesavÈro.
_____
1. PaÓÓattivÈraniddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
26. R|paÑ r|pakkhandhoti? Piyar|paÑ sÈtar|paÑ r|paÑ na
r|pakkhandho, r|pakkhandho r|paÒceva r|pakkhandho ca. . R|pakkhandho
r|panti, ÈmantÈ.
VedanÈ vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . VedanÈkkhandho vedanÈti,
ÈmantÈ.
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SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandhoti? DiÔÔhisaÒÒÈ saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho,
saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ ceva saÒÒÈkkhandho ca. . SaÒÒÈkkhandho saÒÒÈti,
ÈmantÈ.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
sa~khÈrÈ1 na sa~khÈrakkhandho, sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈ ceva
sa~khÈrakkhandho ca. . Sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈti, ÈmantÈ.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . ViÒÒÈÓakkhandho viÒÒÈÓanti,
ÈmantÈ.
PaccanÊka
27. Na r|paÑ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na r|pakkhandho na
r|panti? Piyar|paÑ sÈtar|paÑ na r|pakkhandho r|paÑ, r|paÒca
r|pakkhandhaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva r|paÑ na ca r|pakkhandho.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na vedanÈkkhandho na
vedanÈti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na saÒÒÈkkhandho na
saÒÒÈti? DiÔÔhisaÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ, saÒÒaÒca saÒÒÈkkhandhaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saÒÒÈ na ca saÒÒÈkkhandho.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na sa~khÈrakkhandho
na sa~khÈrÈti? Sa~khÈrakkhandhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ na sa~khÈrakkhandho
sa~khÈrÈ, sa~khÈre ca sa~khÈrakkhandhaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
sa~khÈrÈ na ca sa~khÈrakkhandho.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na viÒÒÈÓakkhandho na
viÒÒÈÓanti, ÈmantÈ.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
28. R|paÑ r|pakkhandhoti? Piyar|paÑ sÈtar|paÑ r|paÑ na
r|pakkhandho, r|pakkhandho r|paÒceva r|pakkhandho ca. . KhandhÈ
vedanÈkkhandhoti? VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca,
avasesÈ khandhÈ2 na vedanÈkkhandho.
______________________________________________________________
1. AvasesÈ sa~khÈrÈ sa~khÈrÈ (SyÈ)
2. AvasesÈ khandhÈ khandhÈ (SyÈ) evamuparipi.
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R|paÑ r|pakkhandhoti? Piyar|paÑ sÈtar|paÑ r|paÑ na
r|pakkhandho, r|pakkhandho r|paÒceva r|pakkhandho ca. . KhandhÈ
saÒÒÈkkhandhoti? SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ
khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
R|paÑ r|pakkhandhoti? Piyar|paÑ sÈtar|paÑ r|paÑ na
r|pakkhandho, r|pakkhandho r|paÒceva r|pakkhandho ca. . KhandhÈ
sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho
ca, avasesÈ khandhÈ na sa~khÈrakkhandho.
R|paÑ r|pakkhandhoti? Piyar|paÑ sÈtar|paÑ r|paÑ na
r|pakkhandho, r|pakkhandho r|paÒceva r|pakkhandho ca. . KhandhÈ
viÒÒÈÓakkhandhoti? ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca,
avasesÈ khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandho.
29. VedanÈ vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
VedanÈ vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti?
SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
saÒÒÈkkhandho.
VedanÈ vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ sa~khÈrakkhandhoti?
Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
VedanÈ vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti?
ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
30. SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandhoti? DiÔÔhisaÒÒÈ saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho,
saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ ceva saÒÒÈkkhandho ca. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandhoti? DiÔÔhisaÒÒÈ saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho,
saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ ceva saÒÒÈkkhandho ca. . KhandhÈ
vedanÈkkhandhoti? VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca,
avasesÈ khandhÈ na vedanÈkkhandho.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandhoti? DiÔÔhisaÒÒÈ saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho,
saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ ceva saÒÒÈkkhandho ca. . KhandhÈ
sa~khÈrakkhandhoti?
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Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
SaÒÒÈ saÒÒÈkkhandhoti? DiÔÔhisaÒÒÈ saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandho,
saÒÒÈkkhandho saÒÒÈ ceva saÒÒÈkkhandho ca. . KhandhÈ
viÒÒÈÓakkhandhoti? ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca,
avasesÈ khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandho.
31. Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandhaÑ ÔhapetvÈ
avasesÈ sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈ ceva
sa~khÈrakkhandho ca. . KhandhÈ r|pakkhandhoti? R|pakkhandho khandho
ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na r|pakkhandho.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈ ceva
sa~khÈrakkhandho ca. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti? VedanÈkkhandho
khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na vedanÈkkhandho.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈ ceva
sa~khÈrakkhandho ca. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti? SaÒÒÈkkhandho
khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
Sa~khÈrÈ sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandho, sa~khÈrakkhandho sa~khÈrÈ ceva
sa~khÈrakkhandho ca. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti? ViÒÒÈÓakkhandho
khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandho.
32. ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti?
VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
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ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti?
SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
saÒÒÈkkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ
sa~khÈrakkhandhoti? Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho
ca, avasesÈ khandhÈ na sa~khÈrakkhandho.
PaccanÊka
33. Na r|paÑ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
34. Na vedanÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na vedanÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
35. Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
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Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
36. Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
37. Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ. . Na khandhÈ na
sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
3. SuddhakhandhavÈra
Anuloma
38. R|paÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
VedanÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti?
VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
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SaÒÒÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti? SaÒÒÈkkhandho
khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈkkhandho.
Sa~khÈrÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ sa~khÈrakkhandhoti?
Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti?
ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
PaccanÊka
39. Na r|paÑ na khandhoti? R|paÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
r|paÑ khandhÈ r|paÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva r|paÑ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na vedanÈ na khandhoti? VedanaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
vedanÈ khandhÈ, vedanaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vedanÈ na
ca khandhÈ. . Na khandhÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na khandhoti? SaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈ
khandhÈ, saÒÒaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saÒÒÈ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandhoti, ÈmantÈ. Na khandhÈ na sa~khÈrakkhandhoti,
ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandhoti? ViÒÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓaÑ khandhÈ, viÒÒÈÓaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
viÒÒÈÓaÑ na ca khandhÈ. . Na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
4. Suddhakhandham|lacakkavÈra
Anuloma
40. R|paÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti?
VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
R|paÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti?
SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
saÒÒÈkkhandho.
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R|paÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ sa~khÈrakkhandhoti?
Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
R|paÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti?
ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
41. VedanÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
VedanÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti?
SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
saÒÒÈkkhandho.
VedanÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ sa~khÈrakkhandhoti?
Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
VedanÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti?
ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
42. SaÒÒÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
SaÒÒÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti?
VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
SaÒÒÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ sa~khÈrakkhandhoti?
Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
SaÒÒÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti?
ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
43. Sa~khÈrÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
Sa~khÈrÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti?
VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
Sa~khÈrÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti?
SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
saÒÒÈkkhandho.
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Sa~khÈrÈ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ viÒÒÈÓakkhandhoti?
ViÒÒÈÓakkhandho khandho ceva viÒÒÈÓakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓakkhandho.
44. ViÒÒÈÓaÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ r|pakkhandhoti?
R|pakkhandho khandho ceva r|pakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
r|pakkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ vedanÈkkhandhoti?
VedanÈkkhandho khandho ceva vedanÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
vedanÈkkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ saÒÒÈkkhandhoti?
SaÒÒÈkkhandho khandho ceva saÒÒÈkkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
saÒÒÈkkhandho.
ViÒÒÈÓaÑ khandhoti, ÈmantÈ. . KhandhÈ sa~khÈrakkhandhoti?
Sa~khÈrakkhandho khandho ceva sa~khÈrakkhandho ca, avasesÈ khandhÈ na
sa~khÈrakkhandho.
PaccanÊka
45. Na r|paÑ na khandhoti? R|paÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
r|paÑ khandhÈ, r|paÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva r|paÑ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na khandhoti? R|paÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na r|paÑ
khandhÈ, r|paÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva r|paÑ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na khandhoti? R|paÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na r|paÑ
khandhÈ, r|paÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva r|paÑ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na khandhoti? R|paÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na r|paÑ
khandhÈ, r|paÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva r|paÑ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
46. Na vedanÈ na khandhoti? VedanaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
vedanÈ khandhÈ, vedanaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vedanÈ na
ca khandhÈ. . Na khandhÈ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
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Na vedanÈ na khandhoti? VedanaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
vedanÈ khandhÈ, vedanaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vedanÈ na
ca khandhÈ. . Na khandhÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na vedanÈ na khandhoti? VedanaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
vedanÈ khandhÈ, vedanaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vedanÈ na
ca khandhÈ. . Na khandhÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na vedanÈ na khandhoti? VedanaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
vedanÈ khandhÈ, vedanaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vedanÈ na
ca khandhÈ. . Na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
47. Na saÒÒÈ na khandhoti? SaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈ
khandhÈ, saÒÒaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saÒÒÈ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na khandhoti? SaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈ
khandhÈ, saÒÒaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saÒÒÈ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na khandhoti? SaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈ
khandhÈ, saÒÒaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saÒÒÈ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na saÒÒÈ na khandhoti? SaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na saÒÒÈ
khandhÈ, saÒÒaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saÒÒÈ na ca
khandhÈ. . Na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandhoti, ÈmantÈ.
48. Na sa~khÈrÈ na khandhoti, ÈmantÈ. Na khandhÈ na r|pakkhandhoti,
ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandhoti, ÈmantÈ. Na khandhÈ na vedanÈkkhandhoti,
ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandhoti, ÈmantÈ. Na khandhÈ na saÒÒÈkkhandhoti,
ÈmantÈ.
Na sa~khÈrÈ na khandhoti, ÈmantÈ. Na khandhÈ na viÒÒÈÓakkhandhoti,
ÈmantÈ.

2. Pavatti

31

49. Na viÒÒÈÓaÑ na khandhoti? ViÒÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓaÑ khandhÈ, viÒÒÈÓaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
viÒÒÈÓaÑ na ca khandhÈ. . Na khandhÈ na r|pakkhandhoti, ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandhoti? ViÒÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓaÑ khandhÈ, viÒÒÈÓaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
viÒÒÈÓaÑ na ca khandhÈ. . Na khandhÈ na vedanÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandhoti? ViÒÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓaÑ khandhÈ, viÒÒÈÓaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
viÒÒÈÓaÑ na ca khandhÈ. . Na khandhÈ na saÒÒÈkkhandhoti, ÈmantÈ.
Na viÒÒÈÓaÑ na khandhoti? ViÒÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ khandhÈ na
viÒÒÈÓaÑ khandhÈ, viÒÒÈÓaÒca khandhe ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
viÒÒÈÓaÑ na ca khandhÈ. . Na khandhÈ na sa~khÈrakkhandhoti, ÈmantÈ.
PaÓÓattiniddesavÈro.
_____
2. Pavatti

1. UppÈdavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
50. Yassa r|pakkhandho uppajjati tassa vedanÈkkhandho uppajjatÊti,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho uppajjati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho uppajjati, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca uppajjati. . Yassa vÈ pana
vedanÈkkhandho uppajjati tassa r|pakkhandho uppajjatÊti, ar|paÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjati no ca tesaÑ r|pakkhandho
uppajjati, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca
uppajjati r|pakkhandho ca uppajjati.
Anuloma-okÈsa
51. Yattha r|pakkhandho uppajjati tattha vedanÈkkhandho uppajjatÊti,
asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjati no ca tattha vedanÈkkhandho
uppajjati,
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paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca uppajjati.
. Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjati tattha r|pakkhandho uppajjatÊti,
ar|pe tattha vedanÈkkhandho uppajjati no ca tattha r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca uppajjati r|pakkhandho ca uppajjati.
AnulomapuggalokÈsa
52. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
uppajjatÊti, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
uppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjati, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca
uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho uppajjati tassa tattha
r|pakkhandho uppajjatÊti, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho uppajjati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca uppajjati
r|pakkhandho ca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
53. Yassa r|pakkhandho nuppajjati tassa vedanÈkkhandho nuppajjatÊti,
ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca
nuppajjati vedanÈkkhandho ca nuppajjati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho
nuppajjati tassa r|pakkhandho nuppajjatÊti, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ r|pakkhandho nuppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca nuppajjati r|pakkhandho
ca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
54. Yattha r|pakkhandho nuppajjati tattha vedanÈkkhandho nuppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjati tattha r|pakkhandho
nuppajjatÊti, uppajjati.
PaccanÊkapuggalokÈsa
55. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
nuppajjatÊti, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjati
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no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pakkhandho ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca nuppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tassa tattha r|pakkhandho
nuppajjatÊti, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nuppajjati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nuppajjati r|pakkhandho ca
nuppajjati.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
56. Yassa r|pakkhandho uppajjittha tassa vedanÈkkhandho uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjittha tassa r|pakkhandho
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
57. Yattha r|pakkhandho uppajjittha tattha vedanÈkkhandho
uppajjitthÈti, asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjittha no ca tattha
vedanÈkkhando uppajjittha, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca uppajjittha
vedanÈkkhandho ca uppajjittha. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho
uppajjittha tattha r|pakkhandho uppajjitthÈti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho
uppajjittha no ca tattha r|pakkhandho uppajjittha, paÒcavokÈre tattha
vedanÈkkhandho ca uppajjittha r|pakkhandho ca uppajjittha.
AnulomapuggalokÈsa
58. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanÈkkhandho
uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjittha no ca
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca uppajjittha vedanÈkkhandho ca uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha vedanÈkkhandho uppajjittha tassa tattha r|pakkhandho
uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjittha no ca
tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca uppajjittha r|pakkhandho ca uppajjittha.
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59. Yassa r|pakkhandho nuppajjittha tassa vedanÈkkhandho
nuppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa
r|pakkhandho nuppajjitthÈti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
60. Yattha r|pakkhandho nuppajjittha tattha vedanÈkkhandho
nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjittha
tattha r|pakkhandho nuppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊkapuggalokÈsa
61. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjittha tassa tattha
vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca nuppajjittha vedanÈkkhandho
ca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa
tattha r|pakkhandho nuppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhando nuppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nuppajjittha r|pakkhandho
ca nuppajjittha.
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
62. Yassa r|pakkhandho uppajjissati tassa vedanÈkkhandho
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjissati tassa
r|pakkhandho uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
vedanÈkkhandho uppajjissati no ca tesaÑ r|pakkhandho uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca uppajjissati r|pakkhandho ca
uppajjissati.
Anuloma-okÈsa
63. Yattha r|pakkhandho uppajjissati tattha vedanÈkkhandho
uppajjissatÊti, asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjissati no ca tattha
vedanÈkkhandho uppajjissati, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca
uppajjissati vedanÈkkhandho
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ca uppajjissati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjissati tattha
r|pakkhandho uppajjissatÊti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho uppajjissati no ca
tattha r|pakkhandho uppajjissati, paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca
uppajjissati r|pakkhandho ca uppajjissati.
AnulomapuggalokÈsa
64. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjissati tassa tattha
vedanÈkkhandho uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
uppajjissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca uppajjissati vedanÈkkhandho
ca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho uppajjissati tassa
tattha r|pakkhandho uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjissati, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca uppajjissati r|pakkhandho ca uppajjissati.
PaccanÊkapuggala
65. Yassa r|pakkhandho nuppajjissati tassa vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ r|pakkhandho
nuppajjissati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca nuppajjissati vedanÈkkhandho
ca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa
r|pakkhandho nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
66. Yattha r|pakkhandho nuppajjissati tattha vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, uppajjissati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjissati
tattha r|pakkhandho nuppajjissatÊti, uppajjissati.
PaccanÊkapuggalokÈsa
67. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjissati tassa tattha
vedanÈkkhandho nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca nuppajjissati
vedanÈkkhandho ca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
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vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa tattha r|pakkhandho nuppajjissatÊti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha r|pakkhandho nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca nuppajjissati r|pakkhandho ca nuppajjissati.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
68. Yassa r|pakkhandho uppajjati tassa vedanÈkkhandho uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjittha tassa r|pakkhandho
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho uppajjittha no ca tesaÑ r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca uppajjittha r|pakkhandho ca uppajjati.
69. Yassa vedanÈkkhandho uppajjati tassa saÒÒÈkkhandho uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho uppajjittha tassa vedanÈkkhandho
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
saÒÒÈkkhandho uppajjittha no ca tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjati,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho ca
uppajjittha vedanÈkkhandho ca uppajjati.
Anuloma-okÈsa
70. Yattha r|pakkhandho uppajjati tattha vedanÈkkhandho uppajjitthÈti,
asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjati no ca tattha vedanÈkkhandho
uppajjittha, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho
ca uppajjittha. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjittha tattha
r|pakkhandho uppajjatÊti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho uppajjittha no ca
tattha r|pakkhandho uppajjati, paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca
uppajjittha r|pakkhandho ca uppajjati.
71. Yattha vedanÈkkhandho uppajjati tattha saÒÒÈkkhandho
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho uppajjittha tattha
vedanÈkkhandho uppajjatÊti, ÈmantÈ.
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AnulomapuggalokÈsa
72. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
uppajjittha, itaresaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha vedanÈkkhandho uppajjittha tassa tattha r|pakkhandho uppajjatÊti,
paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
uppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjati, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca uppajjittha r|pakkhandho
ca uppajjati.
73. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjati tassa tattha saÒÒÈkkhandho
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
uppajjati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho uppajjittha, itaresaÑ
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
ca uppajjati saÒÒÈkkhandho ca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho uppajjittha tassa tattha vedanÈkkhandho uppajjatÊti,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho
uppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjati, catuvokÈraÑ,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca uppajjittha
vedanÈkkhandho ca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
74. Yassa r|pakkhandho nuppajjati tassa vedanÈkkhandho
nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjittha
tassa r|pakkhandho nuppajjatÊti, natthi.
75. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjati tassa saÒÒÈkkhandho
nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nuppajjittha
tassa vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
76. Yattha r|pakkhandho nuppajjati tattha vedanÈkkhandho
nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjittha
tattha r|pakkhandho nuppajjatÊti, uppajjati.
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77. Yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tattha saÒÒÈkkhandho
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho nuppajjittha tattha
vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊkapuggalokÈsa
78. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
nuppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjittha,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca nuppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa tattha r|pakkhandho
nuppajjatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho
nuppajjati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho ca nuppajjittha r|pakkhandho ca nuppajjati.
79. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tassa tattha saÒÒÈkkhandho
nuppajjitthÈti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ satta
vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nuppajjittha,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
ca nuppajjati saÒÒÈkkhandho ca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nuppajjittha tassa tattha vedanÈkkhandho nuppajjatÊti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nuppajjittha no
ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca nuppajjittha
vedanÈkkhandho ca nuppajjati.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
80. Yassa r|pakkhandho uppajjati tassa vedanÈkkhandho uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho
uppajjati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca
uppajjati vedanÈkkhandho ca
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uppajjissati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjissati tassa
r|pakkhandho uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjissati no ca tesaÑ r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca uppajjissati r|pakkhandho ca uppajjati.
81. Yassa vedanÈkkhandho uppajjati tassa saÒÒÈkkhandho uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjati no
ca tesaÑ saÒÒÈkkhandho uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca uppajjati saÒÒÈkkhandho ca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho uppajjissati tassa
vedanÈkkhandho uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho uppajjissati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho uppajjati, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ saÒÒÈkkhandho ca uppajjissati vedanÈkkhandho ca uppajjati.
Anuloma-okÈsa
82. Yattha r|pakkhandho uppajjati tattha vedanÈkkhandho uppajjissatÊti,
asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjati no ca tattha vedanÈkkhandho
uppajjissati, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho
ca uppajjissati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho uppajjissati tattha
r|pakkhandho uppajjatÊti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho uppajjissati no ca
tattha r|pakkhandho uppajjati, paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca
uppajjissati r|pakkhandho ca uppajjati.
83. Yattha vedanÈkkhandho uppajjati tattha saÒÒÈkkhandho
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho uppajjissati tattha
vedanÈkkhandho uppajjatÊti, ÈmantÈ.
AnulomapuggalokÈsa
84. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjati no ca
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ
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tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha vedanÈkkhandho uppajjissati tassa tattha r|pakkhandho
uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca uppajjissati
r|pakkhandho ca uppajjati.
85. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjati tassa tattha saÒÒÈkkhandho
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho uppajjati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca uppajjati saÒÒÈkkhandho ca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha saÒÒÈkkhandho uppajjissati tassa tattha vedanÈkkhandho
uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
saÒÒÈkkhandho uppajjissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjati,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca
uppajjissati vedanÈkkhandho ca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
86. Yassa r|pakkhandho nuppajjati tassa vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho nuppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
r|pakkhandho ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca nuppajjissati. . Yassa vÈ
pana vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa r|pakkhandho nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ r|pakkhandho nuppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca nuppajjissati r|pakkhandho ca nuppajjati.
87. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjati tassa saÒÒÈkkhandho
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ saÒÒÈkkhandho nuppajjissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca nuppajjati saÒÒÈkkhandho ca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nuppajjissati tassa
vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
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upapajjantÈnaÑ1 tesaÑ saÒÒÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho nuppajjati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho ca
nuppajjissati vedanÈkkhandho ca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
88. Yattha r|pakkhandho nuppajjati tattha vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, uppajjissati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjissati
tattha r|pakkhandho nuppajjatÊti, uppajjati.
89. Yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tattha saÒÒÈkkhandho
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho nuppajjissati tattha
vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊkapuggalokÈsa
90. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa
tattha r|pakkhandho nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nuppajjissati r|pakkhandho ca nuppajjati.
91. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tassa tattha saÒÒÈkkhandho
nuppajjissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nuppajjissati,
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca
nuppajjati saÒÒÈkkhandho ca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nuppajjissati tassa tattha vedanÈkkhandho nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
______________________________________________________________
1. PacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
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tattha saÒÒÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nuppajjati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca
nuppajjissati vedanÈkkhandho ca nuppajjati.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
92. Yassa r|pakkhandho uppajjittha tassa vedanÈkkhandho
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho uppajjittha no ca
tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca
uppajjittha vedanÈkkhandho ca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
vedanÈkkhandho uppajjissati tassa r|pakkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
93. Yassa vedanÈkkhandho uppajjittha tassa saÒÒÈkkhandho
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjittha no
ca tesaÑ saÒÒÈkkhandho uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca
uppajjittha saÒÒÈkkhandho ca uppajjissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho
uppajjissati tassa vedanÈkkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
94. Yattha r|pakkhandho uppajjittha tattha vedanÈkkhandho
uppajjissatÊti, asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjittha no ca tattha
vedanÈkkhandho uppajjissati, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca
uppajjittha vedanÈkkhandho ca uppajjissati. . Yattha vÈ pana
vedanÈkkhandho uppajjissati tattha r|pakkhandho uppajjitthÈti, ar|pe tattha
vedanÈkkhandho uppajjissati no ca tattha r|pakkhandho uppajjittha,
paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca uppajjissati r|pakkhandho ca
uppajjittha.
95. Yattha vedanÈkkhandho uppajjittha tattha saÒÒÈkkhandho
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho uppajjissati tattha
vedanÈkkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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96. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanÈkkhandho
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pakkhandho uppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca
uppajjittha vedanÈkkhandho ca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho uppajjissati tassa tattha r|pakkhandho uppajjitthÈti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjissati no ca tesaÑ tattha
r|pakkhandho uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca
uppajjissati r|pakkhandho ca uppajjittha.
97. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho uppajjittha no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca
uppajjittha saÒÒÈkkhandho ca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho uppajjissati tassa tattha vedanÈkkhandho uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
PaccanÊkapuggala
98. Yassa r|pakkhandho nuppajjittha tassa vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa
r|pakkhandho nuppajjitthÈti, uppajjittha.
99. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa saÒÒÈkkhandho
nuppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nuppajjissati tassa
vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
100. Yattha r|pakkhandho nuppajjittha tattha vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti, uppajjissati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nuppajjissati
tattha r|pakkhandho nuppajjitthÈti, uppajjittha.
101. Yattha vedanÈkkhandho nuppajjittha tattha saÒÒÈkkhandho
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho nuppajjissati tattha
vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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102. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjittha tassa tattha
vedanÈkkhandho nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjissati,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca
nuppajjittha vedanÈkkhandho ca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa tattha r|pakkhandho nuppajjitthÈti,
paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
ca nuppajjissati r|pakkhandho ca nuppajjittha.
103. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nuppajjissati tassa tattha vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha saÒÒÈkkhandho ca nuppajjissati vedanÈkkhandho ca nuppajjittha.
UppÈdavÈro niÔÔhito.
_____
2. Pavatti

2. NirodhavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
104. Yassa r|pakkhandho nirujjhati tassa vedanÈkkhandho nirujjhatÊti,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho nirujjhati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho nirujjhati, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho
ca nirujjhati vedanÈkkhandho ca nirujjhati. . Yassa vÈ pana
vedanÈkkhandho nirujjhati tassa r|pakkhandho nirujjhatÊti, ar|pÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhati no ca tesaÑ r|pakkhandho
nirujjhati, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca nirujjhati
r|pakkhandho ca nirujjhati.
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Anuloma-okÈsa
105. Yattha r|pakkhandho nirujjhati tattha vedanÈkkhandho nirujjhatÊti,
asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho nirujjhati no ca tattha vedanÈkkhandho
nirujjhati, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca nirujjhati vedanÈkkhandho
ca nirujjhati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhati tattha
r|pakkhandho nirujjhatÊti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho nirujjhati no ca
tattha r|pakkhandho nirujjhati, paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca
nirujjhati r|pakkhandho ca nirujjhati.
AnulomapuggalokÈsa
106. Yassa yattha r|pakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanÈkkhandho
nirujjhatÊti, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhati no
ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhati, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pakkhandho ca nirujjhati vedanÈkkhandho ca nirujjhati. . Yassa vÈ
pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhati tassa tattha r|pakkhandho
nirujjhatÊti, ar|pÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhati no ca
tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhati, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca nirujjhati r|pakkhandho ca nirujjhati.
PaccanÊkapuggala
107. Yassa r|pakkhandho na nirujjhati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhatÊti, ar|pÈ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pakkhandho ca na nirujjhati vedanÈkkhandho ca na nirujjhati. . Yassa vÈ
pana vedanÈkkhandho na nirujjhati tassa r|pakkhandho na nirujjhatÊti,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ
r|pakkhandho na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati r|pakkhandho ca na nirujjhati.
PaccanÊka-okÈsa
108. Yattha r|pakkhandho na nirujjhati tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhatÊti, nirujjhati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhati tattha
r|pakkhandho na nirujjhatÊti, nirujjhati.
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109. Yassa yattha r|pakkhandho na nirujjhati tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhatÊti, ar|pÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca na nirujjhati
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho
na nirujjhati tassa tattha r|pakkhandho na nirujjhatÊti, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
r|pakkhandho na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati r|pakkhandho ca na nirujjhati.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
110. Yassa r|pakkhandho nirujjhittha tassa vedanÈkkhandho
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa
r|pakkhandho nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
111. Yattha r|pakkhandho nirujjhittha tattha vedanÈkkhandho
nirujjhitthÈti, asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho nirujjhittha no ca tattha
vedanÈkkhandho nirujjhittha, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca
nirujjhittha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha. . Yattha vÈ pana
vedanÈkkhandho nirujjhittha tattha r|pakkhandho nirujjhitthÈti, ar|pe tattha
vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca tattha r|pakkhandho nirujjhittha,
paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha r|pakkhandho ca
nirujjhittha.
AnulomapuggalokÈsa
112. Yassa yattha r|pakkhandho nirujjhittha tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca nirujjhittha vedanÈkkhandho
ca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa
tattha r|pakkhandho nirujjhitthÈti, ar|pÈnaÑ
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tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho
nirujjhittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha
r|pakkhandho ca nirujjhittha.
PaccanÊkapuggala
113. Yassa r|pakkhandho na nirujjhittha tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhittha tassa
r|pakkhandho na nirujjhitthÈti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
114. Yattha r|pakkhandho na nirujjhittha tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhittha
tattha r|pakkhandho na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
PaccanÊkapuggalokÈsa
115. Yassa yattha r|pakkhandho na nirujjhittha tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho na
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca na nirujjhittha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho
na nirujjhittha tassa tattha r|pakkhandho na nirujjhitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
r|pakkhandho na nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
ca na nirujjhittha r|pakkhandho ca na nirujjhittha.
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
116. Yassa r|pakkhandho nirujjhissati tassa vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
r|pakkhandho nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ ar|paÑ upapajjantÈnaÑ,
ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ r|pakkhandho nirujjhissati,
itaresaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca nirujjhissati r|pakkhandho ca
nirujjhissati.

48

KhandhayamakapÈÄi
Anuloma-okÈsa

117. Yattha r|pakkhandho nirujjhissati tattha vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho nirujjhissati no ca tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca
nirujjhissati vedanÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yattha vÈ pana
vedanÈkkhandho nirujjhissati tattha r|pakkhandho nirujjhissatÊti, ar|pe
tattha vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tattha r|pakkhandho nirujjhissati,
paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati r|pakkhandho ca
nirujjhissati.
AnulomapuggalokÈsa
118. Yassa yattha r|pakkhandho nirujjhissati tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca nirujjhissati
vedanÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho
nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho nirujjhissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati
r|pakkhandho ca nirujjhissati.
PaccanÊkapuggala
119. Yassa r|pakkhandho na nirujjhissati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ ar|paÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho na
nirujjhissati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ
tesaÑ r|pakkhandho ca na nirujjhissati vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati.
. Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa r|pakkhandho na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
120. Yattha r|pakkhandho na nirujjhissati tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, nirujjhissati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho na
nirujjhissati tattha r|pakkhandho na nirujjhissatÊti, nirujjhissati.
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121. Yassa yattha r|pakkhandho na nirujjhissati tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca na nirujjhissati
vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho na nirujjhissatÊti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha r|pakkhandho na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati r|pakkhandho ca na nirujjhissati.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
122. Yassa r|pakkhandho nirujjhati tassa vedanÈkkhandho
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa
r|pakkhandho nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca tesaÑ r|pakkhandho nirujjhati,
paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho
ca nirujjhittha r|pakkhandho ca nirujjhati.
123. Yassa vedanÈkkhandho nirujjhati tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhittha tassa
vedanÈkkhandho nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho nirujjhittha no ca tesaÑ vedanÈkkhandho
nirujjhati, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho ca
nirujjhittha vedanÈkkhandho ca nirujjhati.
Anuloma-okÈsa
124. Yattha r|pakkhandho nirujjhati tattha vedanÈkkhandho
nirujjhitthÈti, asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho nirujjhati no ca tattha
vedanÈkkhandho nirujjhittha, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca nirujjhati
vedanÈkkhandho ca nirujjhittha. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho
nirujjhittha tattha r|pakkhandho
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nirujjhatÊti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca tattha
r|pakkhandho nirujjhati, paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha
r|pakkhandho ca nirujjhati.
125. Yattha vedanÈkkhandho nirujjhati tattha saÒÒÈkkhandho
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhittha tattha
vedanÈkkhandho nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
AnulomapuggalokÈsa
126. Yassa yattha r|pakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanÈkkhandho
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pakkhandho nirujjhati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nirujjhittha, itaresaÑ paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
ca nirujjhati vedanÈkkhandho ca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa tattha r|pakkhandho nirujjhatÊti,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhati, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha r|pakkhandho ca
nirujjhati.
127. Yassa yattha vedanÈkkhandho nirujjhati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhittha,
itaresaÑ catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
ca nirujjhati saÒÒÈkkhandho ca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanÈkkhandho nirujjhatÊti,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhati, catuvokÈrÈ,
paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhittha
vedanÈkkhandho ca nirujjhati.
PaccanÊkapuggala
128. Yassa r|pakkhandho na nirujjhati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhittha
tassa r|pakkhandho na nirujjhatÊti, natthi.
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129. Yassa vedanÈkkhandho na nirujjhati tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhittha
tassa vedanÈkkhandho na nirujjhatÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
130. Yattha r|pakkhandho na nirujjhati, (YatthakaÑ paripuÓÓaÑ
kÈtabbaÑ.)
PaccanÊkapuggalokÈsa
131. Yassa yattha r|pakkhandho na nirujjhati tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pakkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pakkhandho ca na nirujjhati vedanÈkkhandho ca na
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha tassa
tattha r|pakkhandho na nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha r|pakkhandho na nirujjhati, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca na
nirujjhittha r|pakkhandho ca na nirujjhati.
132. Yassa yattha vedanÈkkhandho na nirujjhati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhitthÈti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ
tattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca na nirujjhati
saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na
nirujjhittha tassa tattha vedanÈkkhandho na nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhittha no ca tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhittha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
133. Yassa r|pakkhandho nirujjhati tassa vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho nirujjhati
no ca tesaÑ
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vedanÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca nirujjhati vedanÈkkhandho
ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
r|pakkhandho nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ r|pakkhandho nirujjhati,
paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho
ca nirujjhissati r|pakkhandho ca nirujjhati.
134. Yassa vedanÈkkhandho nirujjhati tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhati no ca
tesaÑ saÒÒÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca nirujjhati saÒÒÈkkhandho ca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhissati tassa
vedanÈkkhandho nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho nirujjhati, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati vedanÈkkhandho ca nirujjhati.
Anuloma-okÈsa
135. Yattha r|pakkhandho nirujjhati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
136. Yassa yattha r|pakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pakkhandho nirujjhati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nirujjhissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
ca nirujjhati vedanÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho nirujjhatÊti,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhati, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati r|pakkhandho ca
nirujjhati.
137. Yassa yattha vedanÈkkhandho nirujjhati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhati no ca
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tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhati saÒÒÈkkhandho ca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhatÊti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nirujjhati, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho
ca nirujjhissati vedanÈkkhandho ca nirujjhati.
PaccanÊkapuggala
138. Yassa r|pakkhandho na nirujjhati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
r|pakkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhissati,
ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca na nirujjhati
vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na
nirujjhissati tassa r|pakkhandho na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhissati no ca tesaÑ
r|pakkhandho na nirujjhati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho
ca na nirujjhissati r|pakkhandho ca na nirujjhati.
139. Yassa vedanÈkkhandho na nirujjhati tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, nirujjhissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati
tassa vedanÈkkhandho na nirujjhatÊti, nirujjhati.
PaccanÊka-okÈsa
140. Yattha r|pakkhandho na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
141. Yassa yattha r|pakkhandho na nirujjhati tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissati, ar|pe parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca na nirujjhati vedanÈkkhandho
ca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati
tassa tattha r|pakkhandho na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre
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parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho na nirujjhati, ar|pe
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati r|pakkhandho ca na nirujjhati.
142. Yassa yattha vedanÈkkhandho na nirujjhati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissatÊti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ
tattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanÈkkhandho
na nirujjhatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati vedanÈkkhandho ca na nirujjhati.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
143. Yassa r|pakkhandho nirujjhittha tassa vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho nirujjhittha no ca
tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca
nirujjhittha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa r|pakkhandho nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
144. Yassa vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca
tesaÑ saÒÒÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca
nirujjhittha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho
nirujjhissati tassa vedanÈkkhandho nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
145. Yattha r|pakkhandho nirujjhittha -pa-.
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AnulomapuggalokÈsa
146. Yassa yattha r|pakkhandho nirujjhittha tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca nirujjhittha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nirujjhittha,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati
r|pakkhandho ca nirujjhittha.
147. Yassa yattha vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca
nirujjhittha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanÈkkhandho nirujjhitthÈti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati
vedanÈkkhandho ca nirujjhittha.
PaccanÊkapuggala
148. Yassa r|pakkhandho na nirujjhittha tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa
r|pakkhandho na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
149. Yassa vedanÈkkhandho na nirujjhittha tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa
vedanÈkkhandho na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
PaccanÊka-okÈsa
150. Yattha r|pakkhandho na nirujjhittha -pa-.
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151. Yassa yattha r|pakkhandho na nirujjhittha tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pakkhandho na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca na nirujjhittha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho na nirujjhitthÈti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho na
nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati r|pakkhandho ca na nirujjhittha.
152. Yassa yattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhittha saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhitthÈti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati vedanÈkkhandho ca na nirujjhittha.
NirodhavÈro.
_____
3. UppÈdanirodhavÈra
1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
153. Yassa r|pakkhandho uppajjati tassa vedanÈkkhandho nirujjhatÊti,
no. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhati tassa r|pakkhandho
uppajjatÊti, no.
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154. Yassa vedanÈkkhandho uppajjati tassa saÒÒÈkkhandho nirujjhatÊti,
no. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhati tassa vedanÈkkhandho
uppajjatÊti, no.
Anuloma-okÈsa
155. Yattha r|pakkhandho uppajjati tattha vedanÈkkhandho nirujjhatÊti,
asaÒÒasatte tattha r|pakkhandho uppajjati no ca tattha vedanÈkkhandho
nirujjhati, paÒcavokÈre tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca
nirujjhati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhati tattha r|pakkhandho
uppajjatÊti, ar|pe tattha vedanÈkkhandho nirujjhati no ca tattha
r|pakkhandho uppajjati, paÒcavokÈre tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhati
r|pakkhandho ca uppajjati.
156. Yattha vedanÈkkhandho uppajjati tattha saÒÒÈkkhandho
nirujjhatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhati tattha
vedanÈkkhandho uppajjatÊti, ÈmantÈ.
AnulomapuggalokÈsa
157. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
nirujjhatÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhati tassa
tattha r|pakkhandho uppajjatÊti, no.
158. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjati tassa tattha saÒÒÈkkhandho
nirujjhatÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho nirujjhati tassa tattha
vedanÈkkhandho uppajjatÊti, no.
PaccanÊkapuggala
159. Yassa r|pakkhandho nuppajjati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho
nuppajjati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhati, ar|paÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca nuppajjati
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na
nirujjhati tassa r|pakkhandho nuppajjatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhati
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no ca tesaÑ r|pakkhandho nuppajjati, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca na nirujjhati r|pakkhandho ca
nuppajjati.
160. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjati tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho
nuppajjati no ca tesaÑ saÒÒÈkkhandho na nirujjhati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca nuppajjati saÒÒÈkkhando ca na nirujjhati. . Yassa vÈ
pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhati tassa vedanÈkkhandho nuppajjatÊti,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho na
nirujjhati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho nuppajjati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhati vedanÈkkhandho ca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
161. Yattha r|pakkhandho nuppajjati tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhatÊti, nirujjhati. . Yattha vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhati tattha
r|pakkhandho nuppajjatÊti, uppajjati.
162. Yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tattha saÒÒÈkkhandho na
nirujjhatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhati tattha
vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊkapuggalokÈsa
163. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
na nirujjhatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhati,
ar|paÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana yattha
vedanÈkkhandho na nirujjhati tassa tattha r|pakkhandho nuppajjatÊti,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjati,
ar|paÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca na nirujjhati r|pakkhandho ca nuppajjati.
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164. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na
nirujjhati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nuppajjati
saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na
nirujjhati tassa tattha vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, catuvokÈraÑ,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhati no
ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhati vedanÈkkhandho ca nuppajjati.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
165. Yassa r|pakkhandho uppajjittha tassa vedanÈkkhandho
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa
r|pakkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
166. Yassa vedanÈkkhando uppajjittha tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhittha tassa
vedanÈkkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
167. Yattha r|pakkhandho uppajjittha -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
168. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjittha tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
uppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhittha, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pakkhandho ca uppajjittha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha. .
Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa tattha
r|pakkhandho uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhittha r|pakkhandho ca uppajjittha.
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169. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanÈkkhandho uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
PaccanÊkapuggala
170. Yassa r|pakkhandho nuppajjittha tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhittha tassa
r|pakkhandho nuppajjitthÈti, natthi.
171. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhittha tassa
vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
172. Yattha r|pakkhandho nuppajjittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
173. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjittha tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca nuppajjittha vedanÈkkhandho
ca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho na nirujjhittha
tassa tattha r|pakkhandho nuppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho
nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca na
nirujjhittha r|pakkhandho ca nuppajjittha.
174. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
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3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
175. Yassa r|pakkhandho uppajjissati tassa vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
r|pakkhandho uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhissati no
ca tesaÑ r|pakkhandho uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca
nirujjhissati r|pakkhandho ca uppajjissati.
176. Yassa vedanÈkkhandho uppajjissati tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhissati tassa
vedanÈkkhandho uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati vedanÈkkhandho ca
uppajjissati.
Anuloma-okÈsa
177. Yattha r|pakkhandho uppajjissati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
178. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjissati tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
uppajjissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca uppajjissati vedanÈkkhandho
ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
tattha r|pakkhandho uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati r|pakkhandho ca uppajjissati.
179. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjissati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho
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nirujjhissati tassa tattha vedanÈkkhandho uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjissati, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca
nirujjhissati vedanÈkkhandho ca uppajjissati.
PaccanÊkapuggala
180. Yassa r|pakkhandho nuppajjissati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ r|pakkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca
nuppajjissati vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa r|pakkhandho nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
181. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho
nuppajjissati no ca tesaÑ saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ
tesaÑ vedanÈkkhandho ca nuppajjissati saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa vedanÈkkhandho
nuppajjissatÊti ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
182. Yattha r|pakkhandho nuppajjissati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
183. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjissati tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca nuppajjissati vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho
nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati r|pakkhandho ca nuppajjissati.
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184. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjissati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho ca nuppajjissati saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha
vedanÈkkhandho nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
185. Yassa r|pakkhandho uppajjati tassa vedanÈkkhandho nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhittha tassa r|pakkhandho
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho nirujjhittha no ca tesaÑ r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca nirujjhittha r|pakkhandho ca uppajjati -pa-.
(YathÈ uppÈdavÈre paccuppannÈtÊtaÑ vibhattaÑ, tathÈ idha
vibhajitabbaÑ.)
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
186. Yassa r|pakkhandho uppajjati tassa vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
r|pakkhandho uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ r|pakkhandho uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho ca nirujjhissati r|pakkhandho ca uppajjati.
187. Yassa vedanÈkkhandho uppajjati tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho nirujjhissati tassa
vedanÈkkhandho uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho uppajjati, catuvokÈraÑ,
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paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati
vedanÈkkhandho ca uppajjati.
Anuloma-okÈsa
188. Yattha r|pakkhandho uppajjati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
189. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho
uppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nirujjhissati, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho ca uppajjati vedanÈkkhandho ca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
tattha r|pakkhandho uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho
uppajjati, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca
nirujjhissati r|pakkhandho ca uppajjati.
190. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjati tassa tattha saÒÒÈkkhandho
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati
tassa tattha vedanÈkkhandho uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho uppajjati, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati vedanÈkkhandho ca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
191. Yassa r|pakkhandho nuppajjati tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|paÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ vedanÈkkhandho na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa
r|pakkhandho nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
192. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjati tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati,
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parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca nuppajjati saÒÒÈkkhandho ca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa
vedanÈkkhandho nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
193. Yattha r|pakkhandho nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
194. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanÈkkhandho
na nirujjhissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca nuppajjati vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho
nuppajjatÊti, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjati, parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati
r|pakkhandho ca nuppajjati.
195. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjati tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho nuppajjati no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho
na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca nuppajjati saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanÈkkhandho
nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
196. Yassa r|pakkhandho uppajjittha tassa vedanÈkkhandho
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pakkhandho uppajjittha no ca tesaÑ
vedanÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ r|pakkhandho ca uppajjittha
vedanÈkkhandho ca
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nirujjhissati. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa
r|pakkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
197. Yassa vedanÈkkhandho uppajjittha tassa saÒÒÈkkhandho
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho uppajjittha no ca
tesaÑ saÒÒÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ vedanÈkkhandho ca
uppajjittha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho
nirujjhissati tassa vedanÈkkhandho uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
198. Yattha r|pakkhandho uppajjittha -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
199. Yassa yattha r|pakkhandho uppajjittha tassa tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjittha no ca tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pakkhandho ca uppajjittha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha vedanÈkkhandho nirujjhissati tassa tattha r|pakkhandho
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pakkhandho uppajjittha,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca nirujjhissati
r|pakkhandho ca uppajjittha.
200. Yassa yattha vedanÈkkhandho uppajjittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho uppajjittha no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca
uppajjittha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
saÒÒÈkkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanÈkkhandho uppajjitthÈti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho ca nirujjhissati
vedanÈkkhandho ca uppajjittha.

2. Pavatti

67

PaccanÊkapuggala
201. Yassa r|pakkhandho nuppajjittha tassa vedanÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa
r|pakkhandho nuppajjitthÈti, uppajjittha.
202. Yassa vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa
vedanÈkkhandho nuppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
203. Yattha r|pakkhandho nuppajjittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
204. Yassa yattha r|pakkhandho nuppajjittha tassa tattha
vedanÈkkhandho na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pakkhandho nuppajjittha no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
na nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pakkhandho ca nuppajjittha vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha
r|pakkhandho nuppajjitthÈti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha vedanÈkkhandho na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha
r|pakkhandho nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha vedanÈkkhandho ca na nirujjhissati
r|pakkhandho ca nuppajjittha.
205. Yassa yattha vedanÈkkhandho nuppajjittha tassa tattha
saÒÒÈkkhandho na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho nuppajjittha no ca tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
vedanÈkkhandho ca nuppajjittha saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanÈkkhandho
nuppajjitthÈti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha saÒÒÈkkhandho na nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha vedanÈkkhandho
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nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
saÒÒÈkkhandho ca na nirujjhissati vedanÈkkhandho ca nuppajjittha.
UppÈdanirodhavÈro.
PavattivÈro niÔÔhito.
_____
3. PariÒÒÈvÈra
1. PaccuppannavÈra
206. Yo r|pakkhandhaÑ parijÈnÈti so vedanÈkkhandhaÑ parijÈnÈtÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ parijÈnÈti so r|pakkhandhaÑ
parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
Yo r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈti so vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnÈtÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnÈti so r|pakkhandhaÑ
na parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
2. AtÊtavÈra
207. Yo r|pakkhandhaÑ parijÈnittha so vedanÈkkhandhaÑ
parijÈnitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ parijÈnittha so
r|pakkhandhaÑ parijÈnitthÈti, ÈmantÈ.
Yo r|pakkhandhaÑ na parijÈnittha so vedanÈkkhandhaÑ na
parijÈnitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnittha so
r|pakkhandhaÑ na parijÈnitthÈti, ÈmantÈ.
3. AnÈgatavÈra
208. Yo r|pakkhandhaÑ parijÈnissati so vedanÈkkhandhaÑ
parijÈnissatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ parijÈnissati so
r|pakkhandhaÑ parijÈnissatÊti, ÈmantÈ.

3. PariÒÒÈvÈra
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Yo r|pakkhandhaÑ na parijÈnissati so vedanÈkkhandhaÑ na
parijÈnissatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnissati so
r|pakkhandhaÑ na parijÈnissatÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
209. Yo r|pakkhandhaÑ parijÈnÈti so vedanÈkkhandhaÑ parijÈnitthÈti,
no. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ parijÈnittha so r|pakkhandhaÑ
parijÈnÈtÊti, no.
Yo r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈti so vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnitthÈti,
arahÈ r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈti no ca vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnittha,
aggamaggasama~giÒca, arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
r|pakkhandhaÒca na parijÈnanti vedanÈkkhandhaÒca na parijÈnittha. . Yo
vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnittha so r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnittha no ca r|pakkhandhaÑ
na parijÈnÈti, aggamaggasama~giÒca, arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
vedanÈkkhandhaÒca na parijÈnittha r|pakkhandhaÒca na parijÈnanti.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
210. Yo r|pakkhandhaÑ parijÈnÈti so vedanÈkkhandhaÑ parijÈnissatÊti,
no. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ parijÈnissati so r|pakkhandhaÑ
parijÈnÈtÊti, no.
Yo r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈti so vedanÈkkhandhaÑ na
parijÈnissatÊti, ye maggaÑ paÔilabhissanti te r|pakkhandhaÑ na parijÈnanti
no ca vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnissanti, arahÈ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ
na paÔilabhissanti te r|pakkhandhaÒca na parijÈnanti vedanÈkkhandhaÒca na
parijÈnissanti. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnissati so
r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈtÊti, aggamaggasama~gÊ vedanÈkkhandhaÑ na
parijÈnissati no ca r|pakkhandhaÑ na parijÈnÈti, arahÈ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti te vedanÈkkhandhaÒca na parijÈnissanti
r|pakkhandhaÒca na parijÈnanti.
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6. AtÊtÈnÈgatavÈra

211. Yo r|pakkhandhaÑ parijÈnittha so vedanÈkkhandhaÑ
parijÈnissatÊti, no. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ parijÈnissati so
r|pakkhandhaÑ parijÈnitthÈti, no.
Yo r|pakkhandhaÑ na parijÈnittha so vedanÈkkhandhaÑ na
parijÈnissatÊti, ye maggaÑ paÔilabhissanti te r|pakkhandhaÑ na parijÈnittha
no ca vedanÈkkhandhaÑ na parijÈnissanti, aggamaggasama~gÊ, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te r|pakkhandhaÒca na parijÈnittha
vedanÈkkhandhaÒca na parijÈnissanti. . Yo vÈ pana vedanÈkkhandhaÑ na
parijÈnissati so r|pakkhandhaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ vedanÈkkhandhaÑ
na parijÈnissati no ca r|pakkhandhaÑ na parijÈnittha, aggamaggasama~gÊ,
ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te vedanÈkkhandhaÒca na
parijÈnissanti r|pakkhandhaÒca na parijÈnittha.
PariÒÒÈvÈro.

KhandhayamakapÈÄi niÔÔhitÈ.

AbhidhammapiÔaka

ŒyatanayamakapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
1. PaÓÓattivÈra-uddesa
1. DvÈdasÈyatanÈni–cakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ
jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ manÈyatanaÑ dhammÈyatanaÑ.
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
2. Cakkhu cakkhÈyatanaÑ, cakkhÈyatanaÑ cakkhu.
SotaÑ sotÈyatanaÑ, sotÈyatanaÑ sotaÑ.
GhÈnaÑ ghÈnÈyatanaÑ, ghÈnÈyatanaÑ ghÈnaÑ.
JivhÈ jivhÈyatanaÑ, jivhÈyatanaÑ jivhÈ.
KÈyo kÈyÈyatanaÑ, kÈyÈyatanaÑ kÈyo.
R|paÑ r|pÈyatanaÑ, r|pÈyatanaÑ r|paÑ.
Saddo saddÈyatanaÑ, saddÈyatanaÑ saddo.
Gandho gandhÈyatanaÑ, gandhÈyatanaÑ gandho.
Raso rasÈyatanaÑ, rasÈyatanaÑ raso.
PhoÔÔhabbo phoÔÔhabbÈyatanaÑ, phoÔÔhabbÈyatanaÑ phoÔÔhabbo.
Mano manÈyatanaÑ, manÈyatanaÑ mano.
Dhammo dhammÈyatanaÑ, dhammÈyatanaÑ dhammo.
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PaccanÊka
3. Na cakkhu na cakkhÈyatanaÑ, na cakkhÈyatanaÑ na cakkhu.
Na sotaÑ na sotÈyatanaÑ, na sotÈyatanaÑ na sotaÑ.
Na ghÈnaÑ na ghÈnÈyatanaÑ, na ghÈnÈyatanaÑ na ghÈnaÑ.
Na jivhÈ na jivhÈyatanaÑ, na jivhÈyatanaÑ na jivhÈ.
Na kÈyo na kÈyÈyatanaÑ, na kÈyÈyatanaÑ na kÈyo.
Na r|paÑ na r|pÈyatanaÑ, na r|pÈyatanaÑ na r|paÑ.
Na saddo na saddÈyatanaÑ, na saddÈyatanaÑ na saddo.
Na gandho na gandhÈyatanaÑ, na gandhÈyatanaÑ na gandho.
Na raso na rasÈyatanaÑ, na rasÈyatanaÑ na raso.
Na phoÔÔhabbo na phoÔÔhabbÈyatanaÑ, na phoÔÔhabbÈyatanaÑ na
phoÔÔhabbo.
Na mano na manÈyatanaÑ, na manÈyatanaÑ na mano.
Na dhammo na dhammÈyatanaÑ, na dhammÈyatanaÑ na dhammo.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
4. Cakkhu cakkhÈyatanaÑ, ÈyatanÈ sotÈyatanaÑ.
Cakkhu cakkhÈyatanaÑ, ÈyatanÈ ghÈnÈyatanaÑ.
Cakkhu cakkhÈyatanaÑ, ÈyatanÈ jivhÈyatanaÑ -pa-.
Cakkhu cakkhÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammÈyatanaÑ. (1)
SotaÑ sotÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhÈyatanaÑ.
SotaÑ sotÈyatanaÑ, ÈyatanÈ ghÈnÈyatanaÑ -pa-.
SotaÑ sotÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammÈyatanaÑ. (2)
GhÈnaÑ ghÈnÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhÈyatanaÑ -pa-.
GhÈnaÑ ghÈnÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammÈyatanaÑ -pa-. (3-11)
Dhammo dhammÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhÈyatanaÑ.
Dhammo dhammÈyatanaÑ, ÈyatanÈ sotÈyatanaÑ -pa-.
Dhammo dhammÈyatanaÑ, ÈyatanÈ manÈyatanaÑ. (12)
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)

1. PaÓÓattivÈra-uddesa
PaccanÊka
5. Na cakkhu na cakkhÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na sotÈyatanaÑ.
Na cakkhu na cakkhÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na ghÈnÈyatanaÑ -pa-.
Na cakkhu na cakkhÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammÈyatanaÑ. (1)
Na sotaÑ na sotÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhÈyatanaÑ -pa-.
Na sotaÑ na sotÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammÈyatanaÑ. (2)
Na ghÈnaÑ na ghÈnÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhÈyatanaÑ -pa-.
Na ghÈnaÑ na ghÈnÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammÈyatanaÑ
-pa-. (3-11)
Na dhammo na dhammÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhÈyatanaÑ.
Na dhammo na dhammÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na sotÈyatanaÑ -pa-.
Na dhammo na dhammÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na manÈyatanaÑ. (12)
(CakkhaÑ bandhitabbaÑ.)
3. SuddhÈyatanavÈra
Anuloma
6. Cakkhu ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhu.
SotaÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ sotaÑ.
GhÈnaÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ ghÈnaÑ.
JivhÈ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ jivhÈ.
KÈyo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ kÈyo.
R|paÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ r|paÑ.
Saddo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ saddo.
Gandho ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ gandho.
Raso ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ raso.
PhoÔÔhabbo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ phoÔÔhabbo.
Mano ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ mano.
Dhammo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammo.
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PaccanÊka
7. Na cakkhu nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhu.
Na sotaÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na sotaÑ.
Na ghÈnaÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na ghÈnaÑ.
Na jivhÈ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na jivhÈ.
Na kÈyo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na kÈyo.
Na r|paÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na r|paÑ.
Na saddo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na saddo.
Na gandho nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na gandho.
Na raso nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na raso.
Na phoÔÔhabbo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na phoÔÔhabbo.
Na mano nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na mano.
Na dhammo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammo.
4. SuddhÈyatanam|lacakkavÈra
Anuloma
8. Cakkhu ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ sotaÑ -pa-.
Cakkhu ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammo. (1)
SotaÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhu -pa-.
SotaÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammo. (2)
GhÈnaÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhu -pa-.
GhÈnaÑ ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ dhammo -pa-. (3-11)
Dhammo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ cakkhu.
Dhammo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ sotaÑ -pa-.
Dhammo ÈyatanaÑ, ÈyatanÈ mano. (12)
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)

1. PaÓÓattivÈraniddesa
PaccanÊka
9. Na cakkhu nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na sotaÑ.
Na cakkhu nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na ghÈnaÑ -pa-.
Na cakkhu nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammo. (1)
Na sotaÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhu -pa-.
Na sotaÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammo. (2)
Na ghÈnaÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhu -pa-.
Na ghÈnaÑ nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na dhammo -pa-. (3-11)
Na dhammo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na cakkhu.
Na dhammo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na sotaÑ -pa-.
Na dhammo nÈyatanaÑ, nÈyatanÈ na mano. (12)
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
PaÓÓatti-uddesavÈro.
_____
1. PaÓÓattivÈraniddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
10. Cakkhu cakkhÈyatananti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhÈyatanaÑ, cakkhÈyatanaÑ cakkhu ceva cakkhÈyatanaÒca. .
CakkhÈyatanaÑ cakkh|ti, ÈmantÈ.
SotaÑ sotÈyatananti? DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ sotaÑ na sotÈyatanaÑ,
sotÈyatanaÑ sotaÒceva sotÈyatanaÒca. . SotÈyatanaÑ sotanti, ÈmantÈ.
GhÈnaÑ ghÈnÈyatananti, ÈmantÈ. . GhÈnÈyatanaÑ ghÈnanti, ÈmantÈ.
JivhÈ jivhÈyatananti, ÈmantÈ. . JivhÈyatanaÑ jivhÈti, ÈmantÈ.
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KÈyo kÈyÈtananti? KÈyÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avaseso kÈyo na
kÈyÈyatanaÑ, kÈyÈyatanaÑ kÈyo ceva kÈyÈyatanaÒca. . KÈyÈyatanaÑ
kÈyoti, ÈmantÈ.
R|paÑ r|pÈyatananti? R|pÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ r|paÑ na
r|pÈyatanaÑ, r|pÈyatanaÑ r|paÒceva r|pÈyatanaÒca. . R|pÈyatanaÑ
r|panti, ÈmantÈ.
Saddo saddÈyatananti, ÈmantÈ. . SaddÈyatanaÑ saddoti, ÈmantÈ.
Gandho gandhÈyatananti? SÊlagandho samÈdhigandho paÒÒÈgandho
gandho na gandhÈyatanaÑ, gandhÈyatanaÑ gandho ceva gandhÈyatanaÒca.
. GandhÈyatanaÑ gandhoti, ÈmantÈ.
Raso rasÈyatananti? Attharaso dhammaraso vimuttiraso raso na
rasÈyatanaÑ, rasÈyatanaÑ raso ceva rasÈyatanaÒca. . RasÈyatanaÑ rasoti,
ÈmantÈ.
PhoÔÔhabbo phoÔÔhabbÈyatananti, ÈmantÈ. . PhoÔÔhabbÈyatanaÑ
phoÔÔhabboti, ÈmantÈ.
Mano manÈyatananti, ÈmantÈ. ManÈyatanaÑ manoti, ÈmantÈ.
Dhammo dhammÈyatananti? DhammÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avaseso
dhammo na dhammÈyatanaÑ, dhammÈyatanaÑ dhammo ceva
dhammÈyatanaÒca. . DhammÈyatanaÑ dhammoti, ÈmantÈ.
PaccanÊka
11. Na cakkhu na cakkhÈyatananti, ÈmantÈ. . Na cakkhÈyatanaÑ na
cakkh|ti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu na cakkhÈyatanaÑ cakkhu, cakkhuÒca
cakkhÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ1 na ceva cakkhu na ca cakkhÈyatanaÑ.
Na sotaÑ na sotÈyatananti, ÈmantÈ. . Na sotÈyatanaÑ na sotanti?
DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ na sotÈyatanaÑ sotaÑ, sotaÒca sotÈyatanaÒca
ÔhapetvÈ avasesaÑ1 na ceva sotaÑ na ca sotÈyatanaÑ.
______________________________________________________________
1. AvasesÈ (SyÈ, I)

1. PaÓÓattivÈraniddesa
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Na ghÈnaÑ na ghÈnÈyatananti, ÈmantÈ. . Na ghÈnÈyatanaÑ na
ghÈnanti, ÈmantÈ.
Na jivhÈ na jivhÈyatananti, ÈmantÈ. . Na jivhÈyatanaÑ na jivhÈti,
ÈmantÈ.
Na kÈyo na kÈyÈyatananti, ÈmantÈ. . Na kÈyÈyatanaÑ na kÈyoti?
KÈyÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avaseso na kÈyÈyatanaÑ kÈyo, kÈyaÒca
kÈyÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ1 na ceva kÈyo na ca kÈyÈyatanaÑ.
Na r|paÑ na r|pÈyatananti, ÈmantÈ. . Na r|pÈyatanaÑ na r|panti?
R|pÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ na r|pÈyatanaÑ r|paÑ, r|paÒca
r|pÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva r|paÑ na ca r|pÈyatanaÑ.
Na saddo na saddÈyatananti, ÈmantÈ. . Na saddÈyatanaÑ na saddoti,
ÈmantÈ.
Na gandho na gandhÈyatananti, ÈmantÈ. . Na gandhÈyatanaÑ na
gandhoti? SÊlagandho samÈdhigandho paÒÒÈgandho na gandhÈyatanaÑ
gandho, gandhaÒca gandhÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ2 na ceva gandho na
ca gandhÈyatanaÑ.
Na raso na rasÈyatananti, ÈmantÈ. . Na rasÈyatanaÑ na rasoti?
Attharaso dhammaraso vimuttiraso na rasÈyatanaÑ raso, rasaÒca
rasÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ1 na ceva raso na ca rasÈyatanaÑ.
Na phoÔÔhabbo na phoÔÔhabbÈyatananti, ÈmantÈ. . Na
phoÔÔhabbÈyatanaÑ na phoÔÔhabboti, ÈmantÈ.
Na mano na manÈyatananti, ÈmantÈ. . Na manÈyatanaÑ na manoti,
ÈmantÈ.
Na dhammo na dhammÈyatananti, ÈmantÈ. . Na dhammÈyatanaÑ na
dhammoti? DhammÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avaseso na dhammÈyatanaÑ
dhammo, dhammaÒca dhammÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva
dhammo na ca dhammÈyatanaÑ.
______________________________________________________________
1. Avaseso (SyÈ)

2. AvasesÈ (SyÈ)
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2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma

12. Cakkhu cakkhÈyatananti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhÈyatanaÑ, cakkhÈyatanaÑ cakkhu ceva cakkhÈyatanaÒca. . ŒyatanÈ
sotÈyatananti? SotÈyatanaÑ ÈyatanaÒceva sotÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na
sotÈyatanaÑ.
Cakkhu cakkhÈyatananti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhÈyatanaÑ, cakkhÈyatanaÑ cakkhu ceva cakkhÈyatanaÒca. . ŒyatanÈ
ghÈnÈyatananti? -pa-. ŒyatanÈ dhammÈyatananti? DhammÈyatanaÑ
ÈyatanaÒceva dhammÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na dhammÈyatanaÑ.
SotaÑ sotÈyatananti? -pa- avasesÈ ÈyatanÈ na dhammÈyatanaÑ -pa-.
Dhammo dhammÈyatananti? DhammÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avaseso
dhammo na dhammÈyatanaÑ, dhammÈyatanaÑ dhammo ceva
dhammÈyatanaÒca. . ŒyatanÈ cakkhÈyatananti? CakkhÈyatanaÑ
ÈyatanaÒceva cakkhÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na cakkhÈyatanaÑ.
Dhammo dhammÈyatananti? DhammÈyatanaÑ ÔhapetvÈ avaseso
dhammo na dhammÈyatanaÑ, dhammayatanaÑ dhammo ceva
dhammÈyatanaÒca. . ŒyatanÈ sotÈyatananti? -pa-. ŒyatanÈ manÈyatananti?
ManÈyatanaÑ ÈyatanaÒceva manÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na
manÈyatanaÑ.
(Ekekapadam|lakaÑ cakkaÑ bandhitabbaÑ asammohantena.)
PaccanÊka
13. Na cakkhu na cakkhÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na
sotÈyatananti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na ghÈnÈyatananti,
ÈmantÈ -pa-. NÈyatanÈ na dhammÈyatananti, ÈmantÈ. (1)

1. PaÓÓattivÈraniddesa
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Na sotaÑ na sotÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na cakkhÈyatanaÑ -pa-.
NÈyatanÈ na dhammÈyatananti, ÈmantÈ.
Na ghÈnaÑ na ghÈnÈyatanaÑ -pa-. NÈyatanÈ na dhammÈyatananti,
ÈmantÈ -pa-. (2-11)
Na dhammo na dhammÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na
cakkhÈyatananti, ÈmantÈ.
Na dhammo na dhammÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na sotÈyatanaÑ
-pa-. NÈyatanÈ na manÈyatananti, ÈmantÈ. (12)
(CakkaÑ bandhantena sabbattha ÈmantÈti kÈtabbaÑ.)
3. SuddhÈyatanavÈra
Anuloma
14. Cakkhu Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ cakkhÈyatananti?
CakkhÈyatanaÑ ÈyatanaÒceva cakkhÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na
cakkhÈyatanaÑ.
SotaÑ Èyatananti, ÈmantÈ -pa-. GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. R|paÑ. Saddo.
Gandho. Raso. PhoÔÔhabbo. Mano.
Dhammo Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ dhammÈyatananti?
DhammÈyatanaÑ ÈyatanaÒceva dhammÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na
dhammÈyatanaÑ.
PaccanÊka
15. Na cakkhu nÈyatananti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ ÈyatanÈ na
cakkhu ÈyatanÈ, cakkhuÒca ÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na
ca ÈyatanÈ. . NÈyatanÈ na cakkhÈyatananti, ÈmantÈ.
Na sotaÑ nÈyatananti? SotaÑ ÔhapetvÈ -pa-. GhÈnaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
JivhaÑ ÔhapetvÈ -pa- na ca ÈyatanÈ. . NÈyatanÈ na jivhÈyatananti, ÈmantÈ.
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Na kÈyo nÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na kÈyÈyatananti, ÈmantÈ.

Na r|paÑ nÈyatananti? R|paÑ ÔhapetvÈ -pa-. SaddaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
GandhaÑ ÔhapetvÈ -pa-. RasaÑ ÔhapetvÈ -pa-. PhoÔÔhabbaÑ ÔhapetvÈ -pa- na
ca ÈyatanÈ. . NÈyatanÈ na phoÔÔhabbÈyatananti, ÈmantÈ.
Na mano nÈyatananti? ManaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ ÈyatanÈ na mano
ÈyatanÈ, manaÒca ÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva mano na ca ÈyatanÈ.
. NÈyatanÈ na manÈyatananti, ÈmantÈ.
Na dhammo nÈyatananti, ÈmantÈ. . NÈyatanÈ na dhammÈyatananti,
ÈmantÈ.
4. SuddhÈyatanam|lacakkavÈra
Anuloma
16. Cakkhu Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ sotÈyatananti? SotÈyatanaÑ
ÈyatanaÒceva sotÈyatanaÒca, avasesÈ ÈyatanÈ na sotÈyatanaÑ.
Cakkhu Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ ghÈnÈyatanaÑ -pa-. ŒyatanÈ
dhammÈyatananti? DhammÈyatanaÑ ÈyatanaÒceva dhammÈyatanaÒca,
avasesÈ ÈyatanÈ na dhammÈyatanaÑ. (1)
SotaÑ Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ cakkhÈyatananti -pa- na
cakkhÈyatanaÑ -pa-. ŒyatanÈ dhammÈyatananti -pa- na dhammÈyatanaÑ.
(2)
GhÈnaÑ Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ cakkhÈyatananti -pa-. ŒyatanÈ
dhammÈyatananti -pa- na dhammÈyatanaÑ -pa-. (3-11)
Dhammo Èyatananti, ÈmantÈ. . ŒyatanÈ cakkhÈyatanaÑ -pa-. ŒyatanÈ
manÈyatananti? ManÈyatanaÑ ÈyatanaÒceva manÈyatanaÒca, avasesÈ
ÈyatanÈ na manÈyatanaÑ. (12)
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
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PaccanÊka
17. Na cakkhu nÈyatananti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ ÈyatanÈ na
cakkhu ÈyatanÈ, cakkhuÒca ÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na
ca ÈyatanÈ. . NÈyatanÈ na sotÈyatananti, ÈmantÈ.
Na cakkhu nÈyatananti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ ÈyatanÈ na cakkhu
ÈyatanÈ, cakkhuÒca ÈyatanaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca
ÈyatanÈ. . NÈyatanÈ na ghÈnÈyatanaÑ -pa-. NÈyatanÈ na dhammÈyatananti,
ÈmantÈ. (1)
Na sotaÑ nÈyatananti? SotaÑ ÔhapetvÈ -pa-. GhÈnaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
JivhaÑ ÔhapetvÈ -pa- na ca ÈyatanÈ. . NÈyatanÈ na dhammÈyatananti,
ÈmantÈ. (4)
Na kÈyo nÈyatananti, ÈmantÈ. NÈyatanÈ na cakkhÈyatananti, ÈmantÈ
-pa-. NÈyatanÈ na dhammÈyatananti, ÈmantÈ -pa-. (5-11)
Na dhammo nÈyatananti, ÈmantÈ. NÈyatanÈ na cakkhÈyatananti,
ÈmantÈ.
Na dhammo nÈyatananti, ÈmantÈ. NÈyatanÈ na sotÈyatananti, ÈmantÈ
-pa-. NÈyatanÈ na manÈyatananti, ÈmantÈ. (12)
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
PaÓÓattiniddesavÈro.
_____
2. Pavatti

1. UppÈdavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
18. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa sotÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati
no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ
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upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati sotÈyatanaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sasotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ uppajjati no
ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sasotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa
cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sar|pakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjati
no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati
no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ manÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjati
no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

19. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ
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uppajjatÊti, sar|pakÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca uppajjati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati
no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca uppajjati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjati
no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
20. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ uppajjatÊti,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ uppajjati, sar|pakÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
manÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, ar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ
uppajjati, sacittakÈnaÑ sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca
uppajjati r|pÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ uppajjati sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjati r|pÈyatanaÒca uppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
21. Yassa manÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ
uppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjati no
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ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca uppajjati. (ManÈyatanam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
22. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tattha sotÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti,
r|pÈvacare tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjati, kÈmÈvacare tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati. . Yattha vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tattha r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yattha vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
asaÒÒasatte tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati, paÒcavokÈre tattha r|pÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, ar|pe tattha manÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati, paÒcavokÈre tattha manÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tattha dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, asaÒÒasatte, ar|pe tattha dhammÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjati, paÒcavokÈre tattha dhammÈyatanaÒca uppajjati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
23. Yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tattha r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjati tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha
ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha r|pÈyatanaÒca uppajjati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
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(Yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tattha manÈyatanaÑ dhammÈyatanaÒca
ekasadisaÑ, nÈnaÑ natthi. Upari pana vÈrasa~khepo1 hotÊti jÈnitabbaÑ.)
Yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tattha dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare ar|pÈvacare tattha dhammÈyatanaÑ uppajjati no ca
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
24. Yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti,
asaÒÒasatte tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha manÈyatanaÑ
uppajjati, paÒcavokÈre tattha r|pÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca
uppajjati. . Yattha vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjati tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjatÊti, ar|pe tattha manÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjati, paÒcavokÈre tattha manÈyatanaÒca uppajjati r|pÈyatanaÒca
uppajjati.
Yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tattha dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjatÊti, ar|pe tattha dhammÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjati, paÒcavokÈre, asaÒÒasatte tattha dhammÈyatanaÒca uppajjati
r|pÈyatanaÒca uppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
25. Yattha manÈyatanaÑ uppajjati tattha dhammÈyatanaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjati tattha manÈyatanaÑ
uppajjatÊti, asaÒÒasatte tattha dhammÈyatanaÑ uppajjati no ca tattha
manÈyatanaÑ uppajjati, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjati manÈyatanaÒca uppajjati. (ManÈyatanam|lakaÑ)
AnulomapuggalokÈsa
26. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ uppajjati,
______________________________________________________________
1. UparivÈre sa~khepo (SyÈ), uparivÈre sa~khepaÑ (SÊ, Ka)
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sacakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati sotÈyatanaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ
uppajjati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sasotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sasotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca uppajjati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
(SaÑkhittaÑ, yassakasadisaÑ.1)
27. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjati tassa
tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjati,
sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjati
manÈyatanaÒca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
28. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa sotÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati sotÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nuppajjati
tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, asotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca nuppajjati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no
______________________________________________________________
1. Yassakampi sadisaÑ (SÊ), yassekasadisaÑ (SyÈ)
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ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati
r|pÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati
manÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ nuppajjati tassa
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ dhammÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nuppajjati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

29. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati
no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
. Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati
no ca tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjati.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ
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nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjati
tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
30. Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca
nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ
nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
31. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nuppajjati tassa manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊka-okÈsa
32. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tattha sotÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotÈyatanaÑ nuppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, r|pÈvacare tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
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Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
asaÒÒasatte tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjati, ar|pe tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca
nuppajjati. . Yattha vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tattha manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ar|pe tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tattha manÈyatanaÑ nuppajjati,
asaÒÒasatte tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjati. .
Yattha vÈ pana manÈyatanaÑ nuppajjati tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjati tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, natthi. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
33. Yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
r|pÈvacare tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjati, ar|pe tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
. Yattha vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjati tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tattha manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tattha
manÈyatanaÑ nuppajjati, asaÒÒasatte tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
manÈyatanaÒca nuppajjati. . Yattha vÈ pana manÈyatanaÑ nuppajjati tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjati tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, natthi. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
34. Yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tattha manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana manÈyatanaÑ nuppajjati tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, uppajjati.
Yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjati tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, natthi. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
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35. Yattha manÈyatanaÑ nuppajjati tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjati tattha manÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, natthi. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggalokÈsa
36. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nuppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati sotÈyatanaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha sotÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
asotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, asotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÒca nuppajjati, cakkhÈyatanaÒca nuppajjati -pa-.
37. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca
nuppajjati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha
manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
38. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa sotÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa ghÈnÈyatanaÑ -par|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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39. Yassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ uppajjittha
tassa dhammÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ uppajjittha tassa manÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
40. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha -pa-.
(YatthakaÑ paccuppannepi atÊtepi anÈgatepi paccuppannÈtÊtepi
paccuppannÈnÈgatepi atÊtÈnÈgatepi sabbattha sadisaÑ, uppajjati uppajjitthÈti
nÈmaÑ atirekaÑ kÈtabbaÑ.)
AnulomapuggalokÈsa
41. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha sotÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca uppajjittha ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjittha cakkhÈyatanaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjittha cakkhÈyatanaÒca uppajjittha.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha
cakkhÈyatanaÒca uppajjittha. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
42. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjittha ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjittha
ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha
ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
43. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca uppajjittha manÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjittha.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha r|pÈyatanaÑ
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uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjittha.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

44. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjittha,
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha
manÈyatanaÒca uppajjittha. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
45. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa sotÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
natthi. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nuppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, natthi. (SaÑkhittaÑ.)
46. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa
manÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, natthi -pa-.
PaccanÊka-okÈsa
47. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
48. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nuppajjittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjittha cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha r|pÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha manÈyatanaÒca nuppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha
dhammÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

49. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha r|pÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha manÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha dhammÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
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dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
ÈmantÈ. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
50. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca nuppajjittha manÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjittha r|pÈyatanaÒca nuppajjittha.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca nuppajjittha dhammÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
ÈmantÈ. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
51. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjittha dhammÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa
tattha manÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. (ManÈyatanam|lakaÑ)
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
52. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa sotÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
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uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati (tassa manÈyatanaÒca
dhammÈyatanaÒca sadisaÑ, ime dve sadisÈyeva honti.)
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjissati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

53. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ dhammÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

54. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjissati
r|pÈyatanaÒca uppajjissati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
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55. Yassa manÈyatanaÑ uppajjissati tassa dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa
manÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (ManÈyatanam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
56. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
57. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha sotÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ uppajjissati tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjissati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ uppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjissati, cakkhÈyatanaÒca
uppajjissati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati
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tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjissati, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjissati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
58. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

59. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca uppajjissati manÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjissati, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
uppajjissati r|pÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati
tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjissati r|pÈyatanaÒca uppajjissati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
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60. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati
tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati,
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjissati manÈyatanaÒca uppajjissati. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
61. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa sotÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

62. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ,
ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjissati r|pÈyatanaÒca
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nuppajjissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjissati dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

63. Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
64. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
manÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊka-okÈsa
65. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
66. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nuppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati,
paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati
r|pÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

67. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati
r|pÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjissati manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
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Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

68. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca nuppajjissati r|pÈyatanaÒca nuppajjissati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
69. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjissati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(ManÈyatanam|lakaÑ)

4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
70. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa sotÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ
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uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca uppajjittha
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ.
ManÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ uppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjittha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
71. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ -pamanÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ uppajjittha tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjittha ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
72. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
uppajjittha tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ uppajjati, sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
73. Yassa manÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjittha tassa manÈyatanaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati,
sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjittha
manÈyatanaÒca uppajjati. (ManÈyatanam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
74. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tattha sotÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ -pa-.
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75. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati
sotÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca uppajjittha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati
r|pÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjittha
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati
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no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjittha, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjittha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati
dhammÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no
ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

76. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjittha ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjittha
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha
tassa tattha
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ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca uppajjittha ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

77. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
uppajjittha, itaresaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjati
dhammÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati, sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjati.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

78. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjati
dhammÈyatanaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÒca uppajjittha manÈyatanaÒca uppajjati.
(ManÈyatanam|lakaÑ)
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PaccanÊkapuggala
79. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa sotÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
uppajjittha. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nuppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, natthi.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ.
ManÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, natthi.
80. Yassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ nuppajjati
tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
81. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
82. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati sotÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÒca nuppajjittha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, r|pÈvacaraÑ
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upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca
nuppajjittha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjittha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha no
ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjittha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)
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83. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
manÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

84. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca nuppajjittha r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjittha, SuddhÈvÈse
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parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjittha
r|pÈyatanaÒca nuppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
85. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjittha no
ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjittha manÈyatanaÒca nuppajjati.
(ManÈyatanam|lakaÑ)

5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
86. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa sotÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati sotÈyatanaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati
tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
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sabbesaÑ cavantÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati r|pÈyatanaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjissati tassa
cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati
dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

87. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ
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parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati no
ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca uppajjati r|pÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca uppajjati dhammÈyatanaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa
ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

88. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ uppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ

2. Pavatti

113

uppajjati, sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca uppajjissati
r|pÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca uppajjati dhammÈyatanaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa
r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjati,
sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjissati
r|pÈyatanaÒca uppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
89. Yassa manÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati no ca
tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ manÈyatanaÒca uppajjati dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca uppajjissati manÈyatanaÒca
uppajjati.
Anuloma-okÈsa
90. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
91. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati sotÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
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upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
rupÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati r|pÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
uppajjati manÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca uppajjati dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
92. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissatÊti. pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati r|pÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjissati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati manÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati,
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itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjissati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
93. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjati manÈyatanaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha
r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjissati
r|pÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati, itaresaÑ sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca uppajjati dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati,
sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjissati
r|pÈyatanaÒca uppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
94. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjati
dhammÈyatanaÒca, uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
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tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjissati manÈyatanaÒca uppajjati. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
95. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa sotÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ nuppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati sotÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati.
. Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati

118

ŒyatanayamakapÈÄi

no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca nuppajjissati.
. Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nuppajjissati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca
nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

96. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
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tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nuppajjissati
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
97. Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

98. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
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dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca
nuppajjati. (ManÈyatanam|lakaÑ)
PaccanÊka-okÈsa
99. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
100. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati sotÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
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cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca
nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjissati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
101. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati r|pÈyatanaÒca
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nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjissati
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

102. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
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r|pÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjissati r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjissati
r|pÈyatanaÒca nuppajjati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
103. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nuppajjati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca nuppajjati.
(ManÈyatanam|lakaÑ)

6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
104. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa sotÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ uppajjissati,
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itaresaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjittha sotÈyatanaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ uppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjittha
ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca uppajjittha dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
105. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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106. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca uppajjittha dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
-pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
107. Yassa manÈyatanaÑ uppajjittha tassa dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca
uppajjittha dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
108. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
109. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha sotÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjittha
sotÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ uppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
uppajjittha ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha -pauppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjittha
r|pÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ
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uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjittha
manÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjittha
dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjissati cakkhÈyatanaÒca uppajjittha. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
110. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha r|pÈyatanaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha
ghÈnÈyatanaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
tattha
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ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha
dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjittha.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

111. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjittha
manÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca uppajjissati r|pÈyatanaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca uppajjittha
dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
uppajjissati r|pÈyatanaÒca uppajjittha. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
112. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjittha tassa tattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
uppajjittha dhammÈyatanaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjitthÈti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ uppajjissati no ca
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tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjittha, catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca uppajjissati manÈyatanaÒca uppajjittha.
(ManÈyatanam|lakaÑ)

PaccanÊkapuggala
113. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa sotÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa ghÈnÈyatanaÑ -par|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, natthi. .
Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, uppajjittha.
114. Yassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ nuppajjittha
tassa dhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
115. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
116. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha sotÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nuppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca
nuppajjittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ
r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha r|pÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjitthÈti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjissati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjittha manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati
no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjittha dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
nuppajjissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjittha. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
117. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha r|pÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, kÈmÈvacare, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
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tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjitthÈti,
kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati
no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjissati
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjittha. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
118. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjittha
manÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
nuppajissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ,
ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjissati
r|pÈyatanaÒca nuppajjittha.
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Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjittha
dhammÈyatanaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjissati
r|pÈyatanaÒca nuppajjittha. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
119. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjittha tassa tattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjittha dhammÈyatanaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nuppajjissati tassa
tattha manÈyatanaÑ nuppajjitthÈti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca
nuppajjittha.
UppÈdavÈro.
_____
2. Pavatti 2. NirodhavÈra
1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
120. Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
sacakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati no
ca tesaÑ sotÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nirujjhati sotÈyatanaÒca nirujjhati. . Yassa vÈ pana
sotÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sasotakÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sasotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÒca nirujjhati cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
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Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
sacakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati
no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati. .
Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
saghÈnakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati
no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
sar|pakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhati no
ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca nirujjhati cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
sacittakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati no
ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca nirujjhati cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhati no
ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nirujjhati cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

121. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, sar|pakÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
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sacittakÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati no ca
tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhati no
ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

122. Yassa r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ nirujjhati, sar|pakÈnaÑ sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca nirujjhati manÈyatanaÒca nirujjhati. . Yassa vÈ pana
manÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, ar|pakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nirujjhati, sar|pakÈnaÑ sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca
nirujjhati r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhati no ca
tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhati, sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nirujjhati r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
123. Yassa manÈyatanaÑ nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhati no ca
tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati, sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nirujjhati manÈyatanaÒca nirujjhati.
Anuloma-okÈsa
124. Yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati -pa-.
(UppÈdepi nirodhepi uppÈdanirodhepi yatthakaÑ sabbattha sadisaÑ.)
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125. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhatÊti -pa- ghÈnÈyatanaÑ. R|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ.
DhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti, (yassa yatthakampi sadisaÑ vitthÈretabbaÑ.)
PaccanÊkapuggala
126. Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, acakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
na nirujjhati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ acakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati sotÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana
sotÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, asotakÈnaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, asotakÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca na nirujjhati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
acakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
aghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
acakkhukÈnaÑ sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca
na nirujjhati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
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Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
acakkhukÈnaÑ sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ manÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati
manÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ na nirujjhati
tassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
127. Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, aghÈnakÈnaÑ sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca
na nirujjhati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
aghÈnakÈnaÑ sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ manÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca
na nirujjhati. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
ÈmantÈ. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
128. Yassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca
na nirujjhati manÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ na
nirujjhati tassa
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r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ manÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

129. Yassa manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
130. Yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
131. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha sotÈyatanaÑ
na nirujjhatÊti -pa-.
(Yassa yatthakampi yassakasadisaÑ.)
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
132. Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa sotÈyatanaÑ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. (UppÈdavÈrepi nirodhavÈrepi uppÈdanirodhavÈrepi atÊtÈ pucchÈ
anulomampi paccanÊkampi1 sadisaÑ.)
______________________________________________________________
1. Paccaniyampi (SÊ, SyÈ, Ka)
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3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
133. Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa sotÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ -pa-.
DhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
ar|paÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca nirujjhissati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
134. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ -pa-.
DhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ
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upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no
ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca
nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
135. Yassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ -pa-.
DhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ ar|paÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca
nirujjhissati.
136. Yassa manÈyatanaÑ nirujjhissati tassa dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa
manÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
137. Yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
138. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ -pa- kÈmÈvacarÈnaÑ -pa-. Yassa vÈ pana
yattha -pa- ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati,
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissatÊti asaÒÒasattÈnaÑ -papaÒcavokÈrÈnaÑ -pa-.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- ar|pÈnaÑ -papaÒcavokÈrÈnaÑ -pa-.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ -pa- paÒcavokÈrÈnaÑ -pa-. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
139. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- r|pÈvacarÈnaÑ -pakÈmÈvacarÈnaÑ -pa-.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- r|pÈvacarÈnaÑ
ar|pÈvacarÈnaÑ -pa- kÈmÈvacarÈnaÑ -pa-.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- r|pÈvacarÈnaÑ
ar|pÈvacarÈnaÑ -pa- kÈmÈvacarÈnaÑ -pa-. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
140. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ -pa- paÒcavokÈrÈnaÑ -pa-. Yassa vÈ pana
yattha -pa- ar|pÈnaÑ -pa- paÒcavokÈrÈnaÑ -pa-.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha -pa- ar|pÈnaÑ -papaÒcavokÈrÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ -pa-. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
141. Yassa yattha manÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
-pa- asaÒÒasattÈnaÑ -pa- catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati manÈyatanaÒca nirujjhissati.
(YathÈ uppÈdavÈre yassa yatthake anÈgatÈ pucchÈ vitthÈritÈ, evaÑ
nirodhepi vitthÈretabbÈ.)
PaccanÊkapuggala
142. Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
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Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na
nirujjhissati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ ar|paÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
na nirujjhissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
143. Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na
nirujjhissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ
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ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati dhammÈyatanaÒca
na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
144. Yassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ ar|paÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca na
nirujjhissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ.
145. Yassa manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati
tassa manÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
146. Yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
147. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
sotÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhissati.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhissati
r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhissati
manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhissati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

148. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati
r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na
nirujjhissati manÈyatanaÒca

2. Pavatti

143

na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

149. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati manÈyatanaÒca
na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na nirujjhissati
r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
150. Yassa yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na nirujjhissati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ.
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151. Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhittha tassa cakkhÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati,
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca nirujjhittha
cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ
-pa- manÈyatanaÑ -pa- dhammÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ nirujjhittha tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati,
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhittha
cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
152. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ -pamanÈyatanaÑ -pa- dhammÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nirujjhittha tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhittha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
153. Yassa r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhittha tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nirujjhati, sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca
nirujjhittha r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
154. Yassa manÈyatanaÑ nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhittha tassa manÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati,
sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhittha
manÈyatanaÒca nirujjhati.
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Anuloma-okÈsa
155. Yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
156. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
sotÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nirujjhittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca
nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati
no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha, sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
r|pÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati,
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhittha
cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
manÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
nirujjhittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca
nirujjhati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
157. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati,
saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhittha
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nirujjhittha
tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nirujjhittha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha
tassa tattha
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ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhittha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

158. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhittha,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhati
manÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca nirujjhittha r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati, sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhittha r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

159. Yassa yattha manÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhittÈti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhati, sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhittha manÈyatanaÒca nirujjhati.
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160. Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, natthi.
Yassa cakkhÈyatanaÑ -pa- ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ -pamanÈyatanaÑ na nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti,
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa
manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
161. Yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
162. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha sotÈyatanaÑ
na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati sotÈyatanaÒca na
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÒca na nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
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asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na
nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca
na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhati, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca na nirujjhittha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ
pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
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163. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
na nirujjhitthÈti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa
vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca na
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

164. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhittha, no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca na nirujjhittha r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha
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r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na
nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha
no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
165. Yassa yattha manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ
pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhati, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhittha
manÈyatanaÒca na nirujjhati.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
166. Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ
sotÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nirujjhati sotÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ nirujjhissati
no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca
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tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana ghÈnÈyatanaÑ -pa-.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nirujjhati r|pÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
r|pÈyatanaÑ -pa-.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ -pa- sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
-pa-.
167. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nirujjhissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca
nirujjhati r|pÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati, saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca
nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ -pa-.
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168. Yassa r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nirujjhati dhammÈyatanaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa
r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nirujjhati, sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
169. Yassa manÈyatanaÑ nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti
parinibbantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca nirujjhati dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhati, sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati manÈyatanaÒca nirujjhati.
Anuloma-okÈsa
170. Yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
171. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
sotÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha
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cakkhÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnÈyatanaÑ -pa-.
(YathÈ paccuppannÈtÊtepi tividhaÑ vitthÈritaÑ, evaÑ idampi
vitthÈretabbaÑ.)
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
r|pÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ -pa-.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
manÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ -pa-.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhati, sacakkhukÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
nirujjhati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
172. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati
r|pÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha
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ghÈnÈyatanaÑ nirujjhatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha -pa-.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
-pa-.
173. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhati
manÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ -pa-.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhati
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhati, sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca nirujjhati.
174. Yassa yattha manÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhati no ca
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ sacittakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhati dhammÈyatanaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa
tattha manÈyatanaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nirujjhati, sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati manÈyatanaÒca nirujjhati.
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175. Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ na nirujjhissati, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati sotÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
na nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati,
pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca
na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na
nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
na nirujjhati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
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cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati,
ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
176. Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati,
r|pÈvacare parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhati, r|pÈvacare parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ
tesaÑ dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati.
177. Yassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca na nirujjhati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ
tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
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r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca
na nirujjhissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
178. Yassa manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, nirujjhati.
PaccanÊka-okÈsa
179. Yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
180. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha sotÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ na nirujjhissati, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati sotÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na
nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ

2. Pavatti

159

cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati, ar|pe parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca
na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhati, ar|pe parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
181. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, r|pÈvacare parinibbantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ
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pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati, r|pÈvacare
parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati, r|pÈvacare
ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
na nirujjhati manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na
nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
182. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha manÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati,
ar|pe parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
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asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na nirujjhissati
r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

183. Yassa yattha manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
nirujjhati.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
184. Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa sotÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha sotÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha no
ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati,
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itaresaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana -pa- ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
185. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
186. Yassa r|pÈyatanaÑ nirujjhittha tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca nirujjhittha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
187. Yassa manÈyatanaÑ nirujjhittha tassa dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca nirujjhittha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
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Anuloma-okÈsa
188. Yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
189. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha sotÈyatanaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ nirujjhissati, no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha r|pÈyatanaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca
nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
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tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha manÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha manÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca nirujjhittha. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
190. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha r|pÈyatanaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhittha,
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kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhittha. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
191. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhittha
manÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca nirujjhittha.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhittha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca
nirujjhittha. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
192. Yassa yattha manÈyatanaÑ nirujjhittha tassa tattha
dhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhittha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
manÈyatanaÒca nirujjhittha.
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193. Yassa cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
Yassa cakkhÈyatanaÑ -pa- ghÈnÈyatanaÑ. R|pÈyatanaÑ. ManÈyatanaÑ
na nirujjhittha tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti,
nirujjhittha.
PaccanÊka-okÈsa
194. Yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
195. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
sotÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha sotÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha sotÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
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cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈse
parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha manÈyatanaÒca
na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na
nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca na nirujjhittha. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
196. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, r|pÈvacare
parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha
r|pÈyatanaÒca na
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nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhittha, r|pÈvacare parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca
na nirujjhittha manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na
nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
na nirujjhitthÈti, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati, no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhittha,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na
nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhittha. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
197. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha manÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhittha manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
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asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na nirujjhissati r|pÈyatanaÒca
na nirujjhittha.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÒca na nirujjhittha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhitthÈti, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhittha, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, ar|pe parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhittha.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

198. Yassa yattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, SuddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca na nirujjhittha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhitthÈti, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈse
parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati
manÈyatanaÒca na nirujjhittha.
NirodhavÈro.
_____
2. Pavatti 3. UppÈdanirodhavÈra
1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
199. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhatÊti, no.
. Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, no.
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Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ.
ManÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti, no. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, no -pa-.
200. Yassa manÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhatÊti,
no. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa manÈyatanaÑ
uppajjatÊti, no.
Anuloma-okÈsa
201. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati -pa-.
(YatthakaÑ no’ti na kÈtabbaÑ, yatthakaÑ itaresaÑ yatthakÈnaÑ
sadisaÑ kÈtabbaÑ, yatthakaÑ tÊsupi vÈresu sadisaÑ.)
AnulomapuggalokÈsa
202. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nirujjhati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, no -pa-.
203. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhatÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhati tassa
tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti, no.
PaccanÊkapuggala
204. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa sotÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sasotakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
sotÈyatanaÑ na nirujjhati, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ asotakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati sotÈyatanaÒca na nirujjhati. .
Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati asotakÈnaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca na nirujjhati cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati.
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Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
saghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, no ca tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati.
. Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, aghÈnakÈnaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ ar|pakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca na nirujjhati.
. Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca na nirujjhati cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ na nirujjhati, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca na nirujjhati.
. Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca na nirujjhati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca na nirujjhati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)
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205. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ na nirujjhati, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca na nirujjhati. .
Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, ar|pakÈnaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca na nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ na nirujjhati, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca na nirujjhati. .
Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca na nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca na nirujjhati ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

206. Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sacittakÈnaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca na nirujjhati. .
Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nuppajjati,
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acittakÈnaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca
na nirujjhati r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ na nirujjhatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti, sar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nuppajjati, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca na nirujjhati r|pÈyatanaÒca nuppajjati.
(R|pÈyatanam|lakaÑ)

207. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ na nirujjhati tassa manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, sacittakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ
manÈyatanaÑ nuppajjati, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca na nirujjhati manÈyatanaÒca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
208. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
209. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati -pa-.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ.)
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
210. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa sotÈyatanaÑ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhittha tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ -pa-.
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(AtÊtÈ pucchÈ uppÈdepi nirodhepi uppÈdanirodhepi anulomampi
paccanÊkampi sadisaÑ.)
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
211. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ sotÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ r|pÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
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cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjissati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
212. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ
uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca
uppajjissati.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
213. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca uppajjissati.
214. Yassa manÈyatanaÑ uppajjissati tassa dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa
manÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati manÈyatanaÒca uppajjissati.
Anuloma-okÈsa
215. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati -pa-.
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216. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha sotÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca uppajjissati ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjissati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjissati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ
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upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjissati. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
217. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjissati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

218. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca uppajjissati manÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca
nirujjhissati r|pÈyatanaÒca uppajjissati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
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upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca
uppajjissati. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
219. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjissati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca
nirujjhissati manÈyatanaÒca uppajjissati.
PaccanÊkapuggala
220. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ na nirujjhissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjissati sotÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ
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parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati
r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati
tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye
ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati
no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana dhammÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
221. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ
na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ,
ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana r|pÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye
ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ.
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222. Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye
ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no
ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ
r|pÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana dhammÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ.
223. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ
tesaÑ manÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
224. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
225. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha sotÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati, no ca tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ na
nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati sotÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati.
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Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha -pa- ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
226. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati
no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati manÈyatanaÒca
na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ.
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Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjissati
no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha -pa- ÈmantÈ. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
227. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha manÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca
nuppajjissati manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissatÊti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca na nirujjhissati r|pÈyatanaÒca nuppajjissati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha -pa- ÈmantÈ. (R|pÈyatanam|lakaÑ)
228. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjissati tassa tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca nuppajjissati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
229. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhittha tassa cakkhÈyatanaÑ
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uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca nirujjhittha
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
(YathÈ uppÈdavÈre paccuppannÈtÊtÈ pucchÈ vibhattÈ, evaÑ
uppÈdanirodhepi paccuppannÈtÊtÈ pucchÈ anulomampi paccanÊkampi
vibhajitabbÈ1.)
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
230. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa sotÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
sotÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca uppajjati ghÈnÈyatanaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
-pa- sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
______________________________________________________________
1. VibhajitabbaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
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uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
-pa- sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
-pa- sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
231. Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa r|pÈyatanaÑ -pamanÈyatanaÑ. DhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ nirujjhissati tassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca
uppajjati.
232. Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa r|pÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ r|pÈyatanaÑ uppajjati, sar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca uppajjati.
233. Yassa manÈyatanaÑ uppajjati tassa dhammÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ -pa- sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ manÈyatanaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati manÈyatanaÒca uppajjati.
Anuloma-okÈsa
234. Yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
235. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ nirujjhissati
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tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nirujjhissati, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca uppajjati
ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha cakkhÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati
no ca tesaÑ tattha
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cakkhÈyatanaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca uppajjati.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

236. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nirujjhissati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ -pakÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ -pasaghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nirujjhissati
ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ -pasabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÑ -pa- saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati ghÈnÈyatanaÒca uppajjati.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)

237. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha -pa- paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
-pa-. Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ -pa- paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha -pa- paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca uppajjati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ -pa- sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ uppajjati, sar|pakÈnaÑ,
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÒca nirujjhissati r|pÈyatanaÒca
uppajjati.
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238. Yassa yattha manÈyatanaÑ uppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati
tassa tattha manÈyatanaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dhammÈyatanaÒca nirujjhissati manÈyatanaÒca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
239. Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa sotÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ na nirujjhissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati sotÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana sotÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ,
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cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ.
Yassa cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ. (CakkhÈyatanam|lakaÑ)
240. Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati r|pÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana r|pÈyatanaÑ -paÈmantÈ.
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ ghÈnÈyatanaÒca
nuppajjati dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
dhammÈyatanaÑ -pa- ÈmantÈ. (GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
241. Yassa r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa manÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ r|pÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ -paÈmantÈ.
242. Yassa manÈyatanaÑ nuppajjati tassa dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ tesaÑ manÈyatanaÒca nuppajjati dhammÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana dhammÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
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PaccanÊka-okÈsa
243. Yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
244. Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha sotÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
sotÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati sotÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha sotÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha
cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca
nuppajjati ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÒca na nirujjhissati cakkhÈyatanaÒca nuppajjati.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ,
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ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhÈyatanaÒca nuppajjati manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
(CakkhÈyatanam|lakaÑ)

245. Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha r|pÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati r|pÈyatanaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha r|pÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa
tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha ghÈnÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
(GhÈnÈyatanam|lakaÑ)
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246. Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha manÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati,
parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca
nuppajjati manÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
manÈyatanaÑ na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati, parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca na nirujjhissati r|pÈyatanaÒca
nuppajjati.
Yassa yattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ar|pakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha r|pÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha r|pÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
247. Yassa yattha manÈyatanaÑ nuppajjati tassa tattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha manÈyatanaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha dhammÈyatanaÑ na
nirujjhissati, parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha manÈyatanaÒca nuppajjati
dhammÈyatanaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha dhammÈyatanaÑ
na nirujjhissati tassa tattha manÈyatanaÑ nuppajjatÊti, ÈmantÈ.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
248. Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjittha tassa sotÈyatanaÑ nirujjhissatÊti,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ, cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhÈyatanaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ sotÈyatanaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhÈyatanaÒca uppajjittha sotÈyatanaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
sotÈyatanaÑ nirujjhissati tassa cakkhÈyatanaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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(YathÈ nirodhavÈre atÊtÈnÈgatÈ1 pucchÈ yassakampi yatthakampi
yassayatthakampi anulomampi paccanÊkampi vibhattaÑ, evaÑ
uppÈdanirodhepi atÊtÈnÈgatÈ1 pucchÈ vibhajitabbÈ.)
UppÈdanirodhavÈro.
PavattivÈro niÔÔhito.
_____
3. PariÒÒÈvÈra
1. PaccuppannavÈra
249. Yo cakkhÈyatanaÑ parijÈnÈti so sotÈyatanaÑ parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
. Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ parijÈnÈti so cakkhÈyatanaÑ parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
Yo cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈti so sotÈyatanaÑ na parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
. Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ na parijÈnÈti so cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈtÊti,
ÈmantÈ.
2. AtÊtavÈra
250. Yo cakkhÈyatanaÑ parijÈnittha so sotÈyatanaÑ parijÈnitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ parijÈnittha so cakkhÈyatanaÑ
parijÈnitthÈti, ÈmantÈ.
Yo cakkhÈyatanaÑ na parijÈnittha so sotÈyatanaÑ na parijÈnitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ na parijÈnittha so cakkhÈyatanaÑ na
parijÈnitthÈti, ÈmantÈ.
3. AnÈgatavÈra
251. Yo cakkhÈyatanaÑ parijÈnissati so sotÈyatanaÑ parijÈnissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ parijÈnissati so cakkhÈyatanaÑ
parijÈnissatÊti, ÈmantÈ.
______________________________________________________________
1. AtÊtenÈnÈgatÈ (SyÈ)

3. PariÒÒÈvÈra
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Yo cakkhÈyatanaÑ na parijÈnissati so sotÈyatanaÑ na parijÈnissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ na parijÈnissati so cakkhÈyatanaÑ na
parijÈnissatÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
252. Yo cakkhÈyatanaÑ parijÈnÈti so sotÈyatanaÑ parijÈnitthÈti, no. .
Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ parijÈnittha so cakkhÈyatanaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈti so sotÈyatanaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ
cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈti no ca sotÈyatanaÑ na parijÈnittha,
aggamaggasama~giÒca, arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
cakkhÈyatanaÒca na parijÈnanti sotÈyatanaÒca na parijÈnittha. . Yo vÈ pana
sotÈyatanaÑ na parijÈnittha so cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ sotÈyatanaÑ na parijÈnittha no ca cakkhÈyatanaÑ na
parijÈnÈti, aggamaggasama~giÒca, arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
sotÈyatanaÒca na parijÈnittha cakkhÈyatanaÒca na parijÈnanti.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
253. Yo cakkhÈyatanaÑ parijÈnÈti so sotÈyatanaÑ parijÈnissatÊti, no. .
Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ parijÈnissati so cakkhÈyatanaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈti so sotÈyatanaÑ na parijÈnissatÊti, ye
maggaÑ paÔilabhissanti te cakkhÈyatanaÑ na parijÈnanti no ca sotÈyatanaÑ
na parijÈnissanti, arahÈ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te
cakkhÈyatanaÒca na parijÈnanti sotÈyatanaÒca na parijÈnissanti. . Yo vÈ
pana sotÈyatanaÑ na parijÈnissati so cakkhÈyatanaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ sotÈyatanaÑ na parijÈnissati no ca cakkhÈyatanaÑ na
parijÈnÈti, arahÈ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te
sotÈyatanaÒca na parijÈnissanti cakkhÈyatanaÒca na parijÈnanti.
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6. AtÊtÈnÈgatavÈra

254. Yo cakkhÈyatanaÑ parijÈnittha so sotÈyatanaÑ parijÈnissatÊti, no.
. Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ parijÈnissati so cakkhÈyatanaÑ parijÈnitthÈti, no.
Yo cakkhÈyatanaÑ na parijÈnittha so sotÈyatanaÑ na parijÈnissatÊti, ye
maggaÑ paÔilabhissanti te cakkhÈyatanaÑ na parijÈnittha no ca sotÈyatanaÑ
na parijÈnissanti, aggamaggasama~gÊ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te cakkhÈyatanaÒca na parijÈnittha sotÈyatanaÒca na
parijÈnissanti. . Yo vÈ pana sotÈyatanaÑ na parijÈnissati so cakkhÈyatanaÑ
na parijÈnitthÈti, arahÈ sotÈyatanaÑ na parijÈnissati no ca cakkhÈyatanaÑ na
parijÈnittha, aggamaggasama~gÊ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te sotÈyatanaÒca na parijÈnissanti cakkhÈyatanaÒca na
parijÈnittha.

PariÒÒÈvÈro.

ŒyatanayamakapÈÄi niÔÔhitÈ.

AbhidhammapiÔaka

DhÈtuyamakapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÓÓattivÈra-uddesa
1. AÔÔhÈrasa dhÈtuyo–cakkhudhÈtu sotadhÈtu ghÈnadhÈtu jivhÈdhÈtu
kÈyadhÈtu r|padhÈtu saddadhÈtu gandhadhÈtu rasadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu
cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu sotaviÒÒÈÓadhÈtu ghÈnaviÒÒÈÓadhÈtu
jivhÈviÒÒÈÓadhÈtu kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu manodhÈtu manoviÒÒÈÓadhÈtu
dhammadhÈtu.
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
2. Cakkhu cakkhudhÈtu, cakkhudhÈtu cakkhu.
SotaÑ sotadhÈtu, sotadhÈtu sotaÑ -pa-.
CakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu
cakkhuviÒÒÈÓaÑ -pa-.
Mano manodhÈtu, manodhÈtu mano.
ManoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓadhÈtu, manoviÒÒÈÓadhÈtu
manoviÒÒÈÓaÑ.
Dhammo dhammadhÈtu, dhammadhÈtu dhammo.
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PaccanÊka
3. Na cakkhu na cakkhudhÈtu, na cakkhudhÈtu na cakkhu.
Na sotaÑ na sotadhÈtu, na sotadhÈtu na sotaÑ -pa-.
Na cakkhuviÒÒÈÓaÑ na cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, na cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu
na cakkhuviÒÒÈÓaÑ -pa-.
Na mano na manodhÈtu, na manodhÈtu na mano.
Na manoviÒÒÈÓaÑ na manoviÒÒÈÓadhÈtu, na manoviÒÒÈÓadhÈtu na
manoviÒÒÈÓaÑ.
Na dhammo na dhammadhÈtu, na dhammadhÈtu na dhammo.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
4. Cakkhu cakkhudhÈtu, dhÈt|1 sotadhÈtu -pa-.
Cakkhu cakkhudhÈtu, dhÈt| dhammadhÈtu.
(YathÈ Œyatanayamake cakkaÑ bandhitaÑ, evamidha cakkaÑ
bandhitabbaÑ.)
PaccanÊka
5. Na cakkhu na cakkhudhÈtu, na dhÈt| na sotadhÈtu.
Na cakkhu na cakkhudhÈtu, na dhÈt| na ghÈnadhÈtu -pa-.
Na cakkhu na cakkhudhÈtu, na dhÈt| na dhammadhÈtu -pa-.
Na dhammo na dhammadhÈtu, na dhÈt| na cakkhudhÈtu -pa-.
Na dhammo na dhammadhÈtu, na dhÈt| na manoviÒÒÈÓadhÈtu.
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
______________________________________________________________
1. DhÈtu (SÊ, Ka) aÒÒehi yamakehi saÑsanditabbaÑ.
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3. SuddhadhÈtuvÈra
Anuloma
6. Cakkhu dhÈtu, dhÈt| cakkhu.
SotaÑ dhÈtu, dhÈt| sotaÑ. GhÈnaÑ dhÈtu -pa-. JivhÈ dhÈtu.
KÈyo dhÈtu. R|paÑ dhÈtu. Saddo dhÈtu.
Gandho dhÈtu. Raso dhÈtu. PhoÔÔhabbo dhÈtu.
CakkhuviÒÒÈÓaÑ dhÈtu, dhÈt| cakkhuviÒÒÈÓaÑ.
SotaviÒÒÈÓaÑ dhÈtu, dhÈt| sotaviÒÒÈÓaÑ. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ -pa-.
JivhÈviÒÒÈÓaÑ. KÈyaviÒÒÈÓaÑ.
Mano dhÈtu, dhÈt| mano.
ManoviÒÒÈÓaÑ dhÈtu, dhÈt| manoviÒÒÈÓaÑ.
Dhammo dhÈtu, dhÈt| dhammo.
PaccanÊka
7. Na cakkhu na dhÈtu, na dhÈt| na cakkhu.
Na sotaÑ na dhÈtu, na dhÈt| na sotaÑ.
Na ghÈnaÑ. Na jivhÈ. Na kÈyo. Na r|paÑ.
Na saddo. Na gandho. Na raso. Na phoÔÔhabbo.
Na cakkhuviÒÒÈÓaÑ na dhÈtu, na dhÈt| na cakkhuviÒÒÈÓaÑ.
Na sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. Na ghÈnaviÒÒÈÓaÑ. Na jivhÈviÒÒÈÓaÑ.
Na kÈyaviÒÒÈÓaÑ na dhÈtu, na dhÈt| na kÈyaviÒÒÈÓaÑ.
Na mano na dhÈtu, na dhÈt| na mano.
Na manoviÒÒÈÓaÑ na dhÈtu, na dhÈt| na manoviÒÒÈÓaÑ.
Na dhammo na dhÈtu, na dhÈt| na dhammo.
4. SuddhadhÈtum|lacakkavÈra
Anuloma
8. Cakkhu dhÈtu, dhÈt| sotaÑ -pa-. Cakkhu dhÈtu, dhÈt| dhammo -pa-.
Dhammo dhÈtu, dhÈt| cakkhu -pa-.
Dhammo dhÈtu, dhÈt| manoviÒÒÈÓaÑ.
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
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PaccanÊka
9. Na cakkhu na dhÈtu, na dhÈt| na sotaÑ.
Na cakkhu na dhÈtu, na dhÈt| na ghÈnaÑ -pa-.
Na cakkhu na dhÈtu, na dhÈt| na dhammo -pa-.
Na dhammo na dhÈtu, na dhÈt| na cakkhu -pa-.
Na dhammo na dhÈtu, na dhÈt| na manoviÒÒÈÓaÑ.
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
PaÓÓatti-uddesavÈro.
_____
1. PaÓÓattivÈraniddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma

10. Cakkhu cakkhudhÈt|ti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhudhÈtu, cakkhudhÈtu cakkhu ceva cakkhudhÈtu ca. . CakkhudhÈtu
cakkh|ti, ÈmantÈ.
SotaÑ sotadhÈt|ti? DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ sotaÑ na sotadhÈtu,
sotadhÈtu sotaÒceva sotadhÈtu ca. . SotadhÈtu sotanti, ÈmantÈ.
GhÈnaÑ ghÈnadhÈt|ti, ÈmantÈ. . GhÈnadhÈtu ghÈnanti, ÈmantÈ.
(JivhÈpi ghÈnadhÈtusadisÈ.)
KÈyo kÈyadhÈt|ti? KÈyadhÈtuÑ ÔhapetvÈ avaseso kÈyo1 na kÈyadhÈtu,
kÈyadhÈtu kÈyo ceva kÈyadhÈtu ca. . KÈyadhÈtu kÈyoti, ÈmantÈ.
R|paÑ r|padhÈt|ti? R|padhÈtuÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ r|paÑ na
r|padhÈtu, r|padhÈtu r|paÒceva r|padhÈtu ca. . R|padhÈtu r|panti, ÈmantÈ.
(Saddo ghÈnasadiso.)
______________________________________________________________
1. Avaseso kÈyo kÈyo (SyÈ)

1. PaÓÓattivÈraniddesa
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Gandho gandhadhÈt|ti? SÊlagandho samÈdhigandho paÒÒÈgandho
gandho na gandhadhÈtu, gandhadhÈtu gandho ceva gandhadhÈtu ca. .
GandhadhÈtu gandhoti, ÈmantÈ.
Raso rasadhÈt|ti? Attharaso dhammaraso vimuttiraso raso na rasadhÈtu,
rasadhÈtu raso ceva rasadhÈtu ca. . RasadhÈtu rasoti, ÈmantÈ.
(PhoÔÔhabbo ghÈnasadiso.)
CakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓadhÈt|ti, ÈmantÈ. .
CakkhuviÒÒÈÓadhÈtu cakkhuviÒÒÈÓanti, ÈmantÈ. SotaviÒÒÈÓaÑ -pa-.
GhÈnaviÒÒÈÓaÑ. JivhÈviÒÒÈÓaÑ. KÈyaviÒÒÈÓaÑ.
Mano manodhÈt|ti? ManodhÈtuÑ ÔhapetvÈ avaseso mano na
manodhÈtu, manodhÈtu mano ceva manodhÈtu ca. . ManodhÈtu manoti,
ÈmantÈ.
ManoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓadhÈt|ti, ÈmantÈ. . ManoviÒÒÈÓadhÈtu
manoviÒÒÈÓanti, ÈmantÈ.
Dhammo dhammadhÈt|ti? DhammadhÈtuÑ ÔhapetvÈ avaseso dhammo
na dhammadhÈtu, dhammadhÈtu dhammo ceva dhammadhÈtu ca. .
DhammadhÈtu dhammoti, ÈmantÈ.
PaccanÊka
11. Na cakkhu na cakkhudhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na cakkhudhÈtu na
cakkh|ti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu na cakkhudhÈtu cakkhu, cakkhuÒca
cakkhudhÈtuÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva cakkhu na ca cakkhudhÈtu.
Na sotaÑ na sotadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na sotadhÈtu na sotanti?
DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ na sotadhÈtu sotaÑ, sotaÒca sotadhÈtuÒca ÔhapetvÈ
avasesaÑ na ceva sotaÑ na ca sotadhÈtu.
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Na ghÈnaÑ na ghÈnadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na ghÈnadhÈtu na ghÈnanti,
ÈmantÈ. Na jivhÈ.
(SaÑkhittaÑ1, ubhato ÈmantÈ.)
Na kÈyo na kÈyadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na kÈyadhÈtu na kÈyoti?
KÈyadhÈtuÑ ÔhapetvÈ avaseso2 na kÈyadhÈtu kÈyo, kÈyaÒca kÈyadhÈtuÒca
ÔhapetvÈ avaseso naceva kÈyo na ca kÈyadhÈtu.
Na r|paÑ na r|padhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na r|padhÈtu na r|panti?
R|padhÈtuÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ na r|padhÈtu r|paÑ, r|paÒca r|padhÈtuÒca
ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva r|paÑ na ca r|padhÈtu.
Na saddo -pa-. Na gandho na gandhadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na gandhadhÈtu
na gandhoti? SÊlagandho samÈdhigandho paÒÒÈgandho na gandhadhÈtu
gandho, gandhaÒca gandhadhÈtuÒca ÔhapetvÈ avaseso na ceva gandho na ca
gandhadhÈtu.
Na raso na rasadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na rasadhÈtu na rasoti? Attharaso
dhammaraso vimuttiraso na rasadhÈtu raso, rasaÒca rasadhÈtuÒca ÔhapetvÈ
avaseso na ceva raso na ca rasadhÈtu.
Na phoÔÔhabbo -pa-. Na cakkhuviÒÒÈÓaÑ na cakkhuviÒÒÈÓadhÈt|ti,
ÈmantÈ. . Na cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu na cakkhuviÒÒÈÓanti, ÈmantÈ. Na
sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. Na ghÈnaviÒÒÈÓaÑ. Na jivhÈviÒÒÈÓaÑ. Na
kÈyaviÒÒÈÓaÑ.
Na mano na manodhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na manodhÈtu na manoti?
ManodhÈtuÑ ÔhapetvÈ avaseso na manodhÈtu mano, manaÒca
manodhÈtuÒca ÔhapetvÈ avaseso na ceva mano na ca manodhÈtu.
Na manoviÒÒÈÓaÑ na manoviÒÒÈÓadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na
manoviÒÒÈÓadhÈtu na manoviÒÒÈÓanti, ÈmantÈ.
Na dhammo na dhammadhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhammadhÈtu na
dhammoti? DhammadhÈtuÑ ÔhapetvÈ avaseso na dhammadhÈtu dhammo,
dhammaÒca dhammadhÈtuÒca ÔhapetvÈ avaseso na ceva dhammo na ca
dhammadhÈtu.
______________________________________________________________
1. YaÑ saÑkhittaÑ (SyÈ)

2. Avaseso kÈyo (SyÈ)
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2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
12. Cakkhu cakkhudhÈt|ti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhudhÈtu, cakkhudhÈtu cakkhu ceva cakkhudhÈtu ca. . DhÈt|
sotadhÈt|ti? SotadhÈtu dhÈtu ceva sotadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt|1 na sotadhÈtu.
Cakkhu cakkhudhÈt|ti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhudhÈtu, cakkhudhÈtu cakkhu ceva cakkhudhÈtu ca. . DhÈt|
ghÈnadhÈtu -pa-. DhÈt| dhammadhÈt|ti? DhammadhÈtu dhÈtu ceva
dhammadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt| na dhammadhÈtu.
(YathÈ Œyatanayamake paÓÓatti, evaÑ DhÈtuyamakepi paÓÓatti.
CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
PaccanÊka
13. Na cakkhu na cakkhudhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhÈt| na sotadhÈt|ti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhudhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhÈt| na ghÈnadhÈtu -pa-.
Na dhÈt| na dhammadhÈt|ti, ÈmantÈ.
(CakkaÑ bandhitabbaÑ. Sabbe ÈmantÈ ubhatopi sesepi.)
3. SuddhadhÈtuvÈra
Anuloma
14. Cakkhu dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| cakkhudhÈt|ti? CakkhudhÈtu
dhÈtu ceva cakkhudhÈtu ca, avasesÈ dhÈt| na cakkhudhÈtu.
SotaÑ dhÈt|ti, ÈmantÈ. GhÈnaÑ -pa-. JivhÈ. KÈyo. R|paÑ. Saddo.
Gandho. Raso. PhoÔÔhabbo.
CakkhuviÒÒÈÓaÑ dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| cakkhuviÒÒÈÓadhÈt|ti?
CakkhuviÒÒÈÓadhÈtu dhÈtu ceva cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt|
______________________________________________________________
1. AvasesÈ dhÈt| dhÈt| (SyÈ)
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na cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu. SotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ.
JivhÈviÒÒÈÓaÑ. KÈyaviÒÒÈÓaÑ.
Mano dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| manodhÈt|ti? ManodhÈtu dhÈtu ceva
manodhÈtu ca, avasesÈ dhÈt| na manodhÈtu.
ManoviÒÒÈÓaÑ dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| manoviÒÒÈÓadhÈt|ti?
ManoviÒÒÈÓadhÈtu dhÈtu ceva manoviÒÒÈÓadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt| na
manoviÒÒÈÓadhÈtu.
Dhammo dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| dhammadhÈt|ti? DhammadhÈtu
dhÈtu ceva dhammadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt| na dhammadhÈtu.
PaccanÊka
15. Na cakkhu na dhÈt|ti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhÈt| na cakkhu
dhÈtu, cakkhuÒca dhÈtuÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca dhÈt|. .
Na dhÈt| na cakkhudhÈt|ti, ÈmantÈ.
Na sotaÑ na dhÈt|ti? SotaÑ ÔhapetvÈ -pa-. GhÈnaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
JivhaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
Na kÈyo na dhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhÈt| na kÈyadhÈt|ti, ÈmantÈ.
Na r|paÑ na dhÈt|ti? R|paÑ ÔhapetvÈ -pa-. SaddaÑ. GandhaÑ. RasaÑ.
PhoÔÔhabbaÑ. CakkhuviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManoviÒÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
Na dhammo na dhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhÈt| na dhammadhÈt|ti, ÈmantÈ.
4. SuddhadhÈtum|lacakkavÈra
Anuloma
16. Cakkhu dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| sotadhÈt|ti? SotadhÈtu dhÈtu ceva
sotadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt| na sotadhÈtu.
Cakkhu dhÈt|ti, ÈmantÈ. . DhÈt| ghÈnadhÈtu -pa-. DhÈt|
dhammadhÈt|ti? DhammadhÈtu dhÈtu ceva dhammadhÈtu ca, avasesÈ dhÈt|
na dhammadhÈtu.
(CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
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203

PaccanÊka
17. Na cakkhu na dhÈt|ti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhÈt| na cakkhu
dhÈtu, cakkhuÒca dhÈtuÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca dhÈtu. .
Na dhÈt| na sotadhÈt|ti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na dhÈt|ti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhÈt| na cakkhu
dhÈtu, cakkhuÒca dhÈtuÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca dhÈtu. .
Na dhÈt| na ghÈnadhÈtu -pa-. Na dhÈt| na dhammadhÈt|ti, ÈmantÈ.
Na dhammo na dhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhÈt| na cakkhudhÈt|ti, ÈmantÈ.
Na dhammo na dhÈt|ti, ÈmantÈ. . Na dhÈt| na sotadhÈtu -pa-. Na dhÈt|
na manoviÒÒÈÓadhÈt|ti, ÈmantÈ. (CakkaÑ bandhitabbaÑ.)
(YathÈ Œyatanayamakassa paÓÓatti, evaÑ DhÈtuyamakassa paÓÓatti
vitthÈretabbÈ.)
PaÓÓattiniddesavÈro.
_____
2. Pavatti

1. UppÈdavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
18. Yassa cakkhudhÈtu uppajjati tassa sotadhÈtu uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhudhÈtu uppajjati
no ca tesaÑ sotadhÈtu uppajjati, sacakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhudhÈtu ca uppajjati sotadhÈtu ca uppajjati. .
Yassa vÈ pana sotadhÈtu uppajjati tassa cakkhudhÈtu uppajjatÊti,
sasotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotadhÈtu uppajjati no ca
tesaÑ cakkhudhÈtu uppajjati, sasotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ sotadhÈtu ca uppajjati cakkhudhÈtu ca uppajjati.
Yassa cakkhudhÈtu uppajjati tassa ghÈnadhÈtu uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhudhÈtu uppajjati
no ca tesaÑ
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ghÈnadhÈtu uppajjati, sacakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhudhÈtu ca uppajjati ghÈnadhÈtu ca uppajjati. . Yassa vÈ pana
ghÈnadhÈtu uppajjati tassa cakkhudhÈtu uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnadhÈtu uppajjati no ca tesaÑ
cakkhudhÈtu uppajjati, saghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ ghÈnadhÈtu ca uppajjati cakkhudhÈtu ca uppajjati.
Yassa cakkhudhÈtu uppajjati tassa r|padhÈtu uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana r|padhÈtu uppajjati tassa cakkhudhÈtu uppajjatÊti,
sar|pakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ r|padhÈtu uppajjati no
ca tesaÑ cakkhudhÈtu uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
r|padhÈtu ca uppajjati cakkhudhÈtu ca uppajjati.
Yassa cakkhudhÈtu uppajjati tassa manoviÒÒÈÓadhÈtu uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manoviÒÒÈÓadhÈtu uppajjati tassa cakkhudhÈtu
uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manoviÒÒÈÓadhÈtu uppajjati no ca tesaÑ cakkhudhÈtu uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manoviÒÒÈÓadhÈtu ca uppajjati
cakkhudhÈtu ca uppajjati.
Yassa cakkhudhÈtu uppajjati tassa dhammadhÈtu uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana dhammadhÈtu uppajjati tassa cakkhudhÈtu uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammadhÈtu uppajjati no ca tesaÑ
cakkhudhÈtu uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ dhammadhÈtu
ca uppajjati cakkhudhÈtu ca uppajjati.
(YathÈ ŒyatanayamakaÑ vibhattaÑ, evaÑ DhÈtuyamakampi
vibhajitabbaÑ, sadisaÑ kÈtabbaÑ.)
_____
3. PariÒÒÈvÈra
19. Yo cakkhudhÈtuÑ parijÈnÈti so sotadhÈtuÑ parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ
-pa-.
(DhÈtuyamakaÑ paripuÓÓaÑ peyyÈlena.)

DhÈtuyamakapÈÄi niÔÔhitÈ.

AbhidhammapiÔaka

SaccayamakapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÓÓattivÈra-uddesa
1. CattÈri saccÈni–dukkhasaccaÑ samudayasaccaÑ nirodhasaccaÑ
maggasaccaÑ.
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
2. DukkhaÑ dukkhasaccaÑ, dukkhasaccaÑ dukkhaÑ.
Samudayo samudayasaccaÑ, samudayasaccaÑ samudayo.
Nirodho nirodhasaccaÑ, nirodhasaccaÑ nirodho.
Maggo maggasaccaÑ, maggasaccaÑ maggo.
PaccanÊka
3. Na dukkhaÑ na dukkhasaccaÑ, na dukkhasaccaÑ na dukkhaÑ.
Na samudayo na samudayasaccaÑ, na samudayasaccaÑ na
samudayo.
Na nirodho na nirodhasaccaÑ, na nirodhasaccaÑ na nirodho.
Na maggo na maggasaccaÑ, na maggasaccaÑ na maggo.
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2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
4. DukkhaÑ dukkhasaccaÑ, saccÈ samudayasaccaÑ.
DukkhaÑ dukkhasaccaÑ, saccÈ nirodhasaccaÑ.
DukkhaÑ dukkhasaccaÑ, saccÈ maggasaccaÑ.
Samudayo samudayasaccaÑ, saccÈ dukkhasaccaÑ.
Samudayo samudayasaccaÑ, saccÈ nirodhasaccaÑ.
Samudayo samudayasaccaÑ, saccÈ maggasaccaÑ.
Nirodho nirodhasaccaÑ, saccÈ dukkhasaccaÑ.
Nirodho nirodhasaccaÑ, saccÈ samudayasaccaÑ.
Nirodho nirodhasaccaÑ, saccÈ maggasaccaÑ.
Maggo maggasaccaÑ, saccÈ dukkhasaccaÑ.
Maggo maggasaccaÑ, saccÈ samudayasaccaÑ.
Maggo maggasaccaÑ, saccÈ nirodhasaccaÑ.
PaccanÊka
5. Na dukkhaÑ na dukkhasaccaÑ, na saccÈ na samudayasaccaÑ.
Na dukkhaÑ na dukkhasaccaÑ, na saccÈ na nirodhasaccaÑ.
Na dukkhaÑ na dukkhasaccaÑ, na saccÈ na maggasaccaÑ.
Na samudayo na samudayasaccaÑ, na saccÈ na dukkhasaccaÑ.
Na samudayo na samudayasaccaÑ, na saccÈ na nirodhasaccaÑ.
Na samudayo na samudayasaccaÑ, na saccÈ na maggasaccaÑ.
Na nirodho na nirodhasaccaÑ, na saccÈ na dukkhasaccaÑ.
Na nirodho na nirodhasaccaÑ, na saccÈ na samudayasaccaÑ.
Na nirodho na nirodhasaccaÑ, na saccÈ na maggasaccaÑ.
Na maggo na maggasaccaÑ, na saccÈ na dukkhasaccaÑ.
Na maggo na maggasaccaÑ, na saccÈ na samudayasaccaÑ.
Na maggo na maggasaccaÑ, na saccÈ na nirodhasaccaÑ.

1. PaÓÓattivÈra-uddesa
3. SuddhasaccavÈra
Anuloma
6. DukkhaÑ saccaÑ, saccÈ dukkhaÑ.
Samudayo saccaÑ, saccÈ samudayo.
Nirodho saccaÑ, saccÈ nirodho.
Maggo saccaÑ, saccÈ maggo.
PaccanÊka
7. Na dukkhaÑ na saccaÑ, na saccÈ na dukkhaÑ.
Na samudayo na saccaÑ, na saccÈ na samudayo.
Na nirodho na saccaÑ, na saccÈ na nirodho.
Na maggo na saccaÑ, na saccÈ na maggo.
4. Suddhasaccam|lacakkavÈra
Anuloma
8. DukkhaÑ saccaÑ, saccÈ samudayo.
DukkhaÑ saccaÑ, saccÈ nirodho.
DukkhaÑ saccaÑ, saccÈ maggo.
Samudayo saccaÑ, saccÈ dukkhaÑ -pa- saccÈ maggo.
Nirodho saccaÑ, saccÈ dukkhaÑ -pa- saccÈ maggo.
Maggo saccaÑ, saccÈ dukkhaÑ.
Maggo saccaÑ, saccÈ samudayo.
Maggo saccaÑ, saccÈ nirodho.
PaccanÊka
9. Na dukkhaÑ na saccaÑ, na saccÈ na samudayo.
Na dukkhaÑ na saccaÑ, na saccÈ na nirodho.
Na dukkhaÑ na saccaÑ, na saccÈ na maggo.
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Na samudayo na saccaÑ, na saccÈ na dukkhaÑ -pa-.
Na saccÈ na maggo.
Na nirodho na saccaÑ, na saccÈ na dukkhaÑ -pa-.
Na saccÈ na maggo.
Na maggo na saccaÑ, na saccÈ na dukkhaÑ.
Na maggo na saccaÑ, na saccÈ na samudayo.
Na maggo na saccaÑ, na saccÈ na nirodho.
PaÓÓatti-uddesavÈro.
_____
1. PaÓÓattivÈraniddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma

10. DukkhaÑ dukkhasaccanti, ÈmantÈ. . DukkhasaccaÑ dukkhanti?
KÈyikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ dukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ dukkhasaccaÑ1
na dukkhaÑ, kÈyikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ dukkhaÑ dukkhaÒceva
dukkhasaccaÒca.
Samudayo samudayasaccanti? SamudayasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso
samudayo na samudayasaccaÑ, samudayasaccaÑ samudayo ceva
samudayasaccaÒca. . SamudayasaccaÑ samudayoti, ÈmantÈ.
Nirodho nirodhasaccanti? NirodhasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso nirodho na
nirodhasaccaÑ, nirodhasaccaÑ nirodho ceva nirodhasaccaÒca. .
NirodhasaccaÑ nirodhoti, ÈmantÈ.
Maggo maggasaccanti? MaggasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso maggo na
maggasaccaÑ, maggasaccaÑ maggo ceva maggasaccaÒca. . MaggasaccaÑ
maggoti, ÈmantÈ.
PaccanÊka
11. Na dukkhaÑ na dukkhasaccanti? KÈyikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ
dukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ na dukkhaÑ2 dukkhasaccaÑ, dukkhaÒca
dukkhasaccaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva dukkhaÑ na ca dukkhasaccaÑ.
. Na dukkhasaccaÑ na dukkhanti, ÈmantÈ.
______________________________________________________________
1. AvasesaÑ dukkhasaccaÑ dukkhasaccaÑ (SyÈ) evamuparipi.
2. AvasesaÑ dukkhasaccaÑ na dukkhaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) evaÑ avasesesu tÊsu saccesu.

1. PaÓÓattivÈraniddesa

209

Na samudayo na samudayasaccanti, ÈmantÈ. . Na samudayasaccaÑ na
samudayoti? SamudayasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso na samudayasaccaÑ
samudayo, samudayaÒca samudayasaccaÒca ÔhapetvÈ avaseso na ceva
samudayo na ca samudayasaccaÑ.
Na nirodho na nirodhasaccanti, ÈmantÈ. . Na nirodhasaccaÑ na
nirodhoti? NirodhasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso na nirodhasaccaÑ nirodho,
nirodhaÒca nirodhasaccaÒca ÔhapetvÈ avaseso na ceva nirodho na ca
nirodhasaccaÑ.
Na maggo na maggasaccanti, ÈmantÈ. . Na maggasaccaÑ na maggoti?
MaggasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso na maggasaccaÑ maggo, maggaÒca
maggasaccaÒca ÔhapetvÈ avaseso na ceva maggo na ca maggasaccaÑ.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
12. DukkhaÑ dukkhasaccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ samudayasaccanti?
SamudayasaccaÑ saccaÒceva samudayasaccaÒca, avasesÈ saccÈ1 na
samudayasaccaÑ.
DukkhaÑ dukkhasaccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ nirodhasaccanti -pa-. SaccÈ
maggasaccanti? MaggasaccaÑ saccaÒceva maggasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na
maggasaccaÑ.
13. Samudayo samudayasaccanti? SamudayasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso
samudayo na samudayasaccaÑ, samudayasaccaÑ samudayo ceva
samudayasaccaÒca. . SaccÈ dukkhasaccanti -pa-. SaccÈ nirodhasaccanti -pa-.
SaccÈ maggasaccanti? MaggasaccaÑ saccaÒceva maggasaccaÒca, avasesÈ
saccÈ na maggasaccaÑ.
14. Nirodho nirodhasaccanti? NirodhasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso nirodho
na nirodhasaccaÑ, nirodhasaccaÑ nirodho ceva nirodhasaccaÒca. . SaccÈ
dukkhasaccanti -pa-. SaccÈ samudayasaccanti -pa-. SaccÈ maggasaccanti?
MaggasaccaÑ saccaÒceva maggasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na maggasaccaÑ.
______________________________________________________________
1. AvasesÈ saccÈ saccÈ (SyÈ)
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15. Maggo maggasaccanti? MaggasaccaÑ ÔhapetvÈ avaseso maggo na
maggasaccaÑ, maggasaccaÑ maggo ceva maggasaccaÒca. . SaccÈ
dukkhasaccanti -pa-. SaccÈ samudayasaccanti -pa-. SaccÈ nirodhasaccanti?
NirodhasaccaÑ saccaÒceva nirodhasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na
nirodhasaccaÑ.
PaccanÊka
16. Na dukkhaÑ na dukkhasaccanti? KÈyikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ
dukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ na dukkhaÑ dukkhasaccaÑ, dukkhaÒca
dukkhasaccaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva dukkhaÑ na ca dukkhasaccaÑ.
. Na saccÈ na samudayasaccanti, ÈmantÈ.
Na dukkhaÑ na dukkhasaccanti? KÈyikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ
dukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ na dukkhaÑ dukkhasaccaÑ, dukkhaÒca
dukkhasaccaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva dukkhaÑ na ca dukkhasaccaÑ.
. Na saccÈ na nirodhasaccanti -pa-. Na saccÈ na maggasaccanti, ÈmantÈ.
17. Na samudayo na samudayasaccanti, ÈmantÈ. . Na saccÈ na
dukkhasaccanti, ÈmantÈ.
Na samudayo na samudayasaccanti, ÈmantÈ. . Na saccÈ na
nirodhasaccanti -pa-. Na saccÈ na maggasaccanti, ÈmantÈ.
18. Na nirodho na nirodhasaccanti, ÈmantÈ. . Na saccÈ na
dukkhasaccanti -pa-. Na saccÈ na samudayasaccanti -pa-. Na saccÈ na
maggasaccanti, ÈmantÈ.
19. Na maggo na maggasaccanti, ÈmantÈ. . Na saccÈ na
dukkhasaccanti, ÈmantÈ.
Na maggo na maggasaccanti, ÈmantÈ. . Na saccÈ na samudayasaccanti
-pa-. Na saccÈ na nirodhasaccanti, ÈmantÈ.
3. SuddhasaccavÈra
Anuloma
20. DukkhaÑ saccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ dukkhasaccanti?
DukkhasaccaÑ saccaÒceva dukkhasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na
dukkhasaccaÑ.

1. PaÓÓattivÈraniddesa
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Samudayo saccanti, ÈmantÈ -pa-.
Nirodho saccanti, ÈmantÈ -pa-.
Maggo saccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ maggasaccanti? MaggasaccaÑ
saccaÒceva maggasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na maggasaccaÑ.
PaccanÊka
21. Na dukkhaÑ na saccanti? DukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na
dukkhaÑ saccÈ, dukkhaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ na ceva dukkhaÑ
na ca saccÈ. . Na saccÈ na dukkhasaccanti, ÈmantÈ.
Na samudayo na saccanti? SamudayaÑ ÔhapetvÈ -pa-. NirodhaÑ
ÔhapetvÈ -pa-.
Na maggo na saccanti? MaggaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na maggo
saccÈ, maggaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva maggo na ca saccÈ. .
Na saccÈ na maggasaccanti, ÈmantÈ.
4. Suddhasaccam|lacakkavÈra
Anuloma
22. DukkhaÑ saccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ samudayasaccanti?
SamudayasaccaÑ saccaÒceva samudayasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na
samudayasaccaÑ.
DukkhaÑ saccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ nirodhasaccanti -pa-. SaccÈ
maggasaccanti? MaggasaccaÑ saccaÒceva maggasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na
maggasaccaÑ.
Samudayo saccanti, ÈmantÈ -pa-.
Nirodho saccanti, ÈmantÈ -pa-.
Maggo saccanti, ÈmantÈ. . SaccÈ dukkhasaccanti -pa-. SaccÈ
samudayasaccanti -pa-. SaccÈ nirodhasaccanti? NirodhasaccaÑ saccaÒceva
nirodhasaccaÒca, avasesÈ saccÈ na nirodhasaccaÑ.
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23. Na dukkhaÑ na saccanti? DukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na
dukkhaÑ saccÈ, dukkhaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva dukkhaÑ na
ca saccÈ. . Na saccÈ na samudayasaccanti, ÈmantÈ.
Na dukkhaÑ na saccanti? DukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na dukkhaÑ
saccÈ, dukkhaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva dukkhaÑ na ca saccÈ.
. Na saccÈ na nirodhasaccanti -pa-. Na saccÈ na maggasaccanti, ÈmantÈ.
24. Na samudayo na saccanti? SamudayaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na
samudayo saccÈ, samudayaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva samudayo
na ca saccÈ. . Na saccÈ na dukkhasaccanti -pa-.
25. Na nirodho na saccanti? NirodhaÑ ÔhapetvÈ -pa-.
26. Na maggo na saccanti? MaggaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na maggo
saccÈ, maggaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva maggo na ca saccÈ. .
Na saccÈ na dukkhasaccanti, ÈmantÈ.
Na maggo na saccanti? MaggaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ saccÈ na maggo
saccÈ, maggaÒca saccaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva maggo na ca saccÈ. .
Na saccÈ na samudayasaccanti, ÈmantÈ -pa-. Na saccÈ na nirodhasaccanti,
ÈmantÈ.
PaÓÓattiniddesavÈro.
_____
2. Pavatti

1. UppÈdavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
27. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte taÓhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati,
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe

2. Pavatti

213

tesaÑ dukkhasaccaÒca uppajjati samudayasaccaÒca uppajjati. . Yassa vÈ
pana samudayasaccaÑ uppajjati tassa dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte maggavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ uppajjati, paÒcavokÈre
maggassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca
uppajjati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ uppajjati tassa dukkhasaccaÑ
uppajjatÊti, ar|pe maggassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ uppajjati no
ca tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati, paÒcavokÈre maggassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ maggasaccaÒca uppajjati dukkhasaccaÒca uppajjati.
28. Yassa samudayasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ uppajjatÊti, no.
. Yassa vÈ pana maggasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ uppajjatÊti,
no.
Anuloma-okÈsa
29. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tattha samudayasaccaÑ uppajjatÊti,
asaÒÒasatte tattha dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tattha samudayasaccaÑ
uppajjati, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha dukkhasaccaÒca uppajjati
samudayasaccaÒca uppajjati. . Yattha vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tattha maggasaccaÑ uppajjatÊti, apÈye,
asaÒÒasatte tattha dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tattha maggasaccaÑ
uppajjati, avasese catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha dukkhasaccaÒca uppajjati
maggasaccaÒca uppajjati. . Yattha vÈ pana maggasaccaÑ uppajjati tattha
dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
30. Yattha samudayasaccaÑ uppajjati tattha maggasaccaÑ uppajjatÊti,
apÈye tattha samudayasaccaÑ uppajjati no ca tattha maggasaccaÑ uppajjati,
avasese catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha samudayasaccaÒca uppajjati
maggasaccaÒca uppajjati. . Yattha vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
AnulomapuggalokÈsa
31. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
uppajjatÊti -pa-.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ vitthÈretabbaÑ.)
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32. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa samudayasaccaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nuppajjati tassa dukkhasaccaÑ
nuppajjatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte taÓhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca nuppajjati dukkhasaccaÒca nuppajjati.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ nuppajjatÊti, ar|pe
maggassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
maggasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe phalassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca
nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ
nuppajjati tassa dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte maggavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe phalassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÒca nuppajjati dukkhasaccaÒca nuppajjati.
33. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ nuppajjatÊti,
maggassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
maggasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttamaggavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca nuppajjati
maggasaccaÒca nuppajjati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjati tassa
samudayasaccaÑ nuppajjatÊti, taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, maggavippayuttataÓhÈvippayuttacittassa1 uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ maggasaccaÒca nuppajjati
samudayasaccaÒca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
34. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tattha samudayasaccaÑ
nuppajjatÊti, natthi. . Yattha vÈ pana samudayasaccaÑ nuppajjati tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, uppajjati.
______________________________________________________________
1. TaÓhÈvippayuttamaggavippayuttacittassa (SÊ) evaÑ puggalokÈsepi nirodhavÈrepi.
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Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tattha maggasaccaÑ nuppajjatÊti,
natthi. . Yattha vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjati tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjatÊti, uppajjati.
35. Yattha samudayasaccaÑ nuppajjati tattha maggasaccaÑ nuppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjati tattha samudayasaccaÑ
nuppajjatÊti, apÈye tattha maggasaccaÑ nuppajjati no ca tattha
samudayasaccaÑ nuppajjati, asaÒÒasatte tattha maggasaccaÒca nuppajjati
samudayasaccaÒca nuppajjati.
PaccanÊkapuggalokÈsa
36. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
nuppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha samudayasaccaÑ nuppajjati
tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
taÓhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nuppajjati dukkhasaccaÒca
nuppajjati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjatÊti, ar|pe maggassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe phalassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha maggasaccaÑ nuppajjati tassa tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte maggavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjati sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe phalassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca
nuppajjati dukkhasaccaÒca nuppajjati.
37. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjatÊti, maggassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttamaggavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca
nuppajjati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ nuppajjati tassa tattha
samudayasaccaÑ nuppajjatÊti, taÓhÈya uppÈdakkhaÓe
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tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
nuppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
maggavippayuttataÓhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha maggasaccaÒca nuppajjati samudayasaccaÒca nuppajjati.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
38. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa samudayasaccaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ uppajjittha tassa
dukkhasaccaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa maggasaccaÑ uppajjitthÈti,
anabhisametÈvÊnaÑ tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
maggasaccaÑ uppajjittha, abhisametÈvÊnaÑ tesaÑ dukkhasaccaÒca
uppajjittha maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana -pa- uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
39. Yassa samudayasaccaÑ uppajjittha tassa maggasaccaÑ uppajjitthÈti,
anabhisametÈvÊnaÑ tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
maggasaccaÑ uppajjittha, abhisametÈvÊnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca
uppajjittha maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana -pa- uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
40. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjittha -pa-.
(Yatthakampi sabbattha sadisaÑ. TantinÈnÈkaraÓaÑ heÔÔhÈ
yatthakasadisaÑ.)
AnulomapuggalokÈsa
41. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa tattha
samudayasaccaÑ uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca uppajjittha samudayasaccaÒca uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, anabhisametÈvÊnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ uppajjittha, abhisametÈvÊnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
uppajjittha maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha -pauppajjitthÈti, ÈmantÈ.
42. Yassa yattha samudayasaccaÑ uppajjittha tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye akusale citte vattamÈne,
anabhisametÈvÊnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
tattha maggasaccaÑ uppajjittha, abhisametÈvÊnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca uppajjittha maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha -pa- uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
PaccanÊkapuggala
43. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa samudayasaccaÑ
nuppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana -pa- nuppajjitthÈti, natthi.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa maggasaccaÑ nuppajjitthÈti,
natthi. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjittha tassa dukkhasaccaÑ
nuppajjitthÈti, uppajjittha.
44. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjittha tassa maggasaccaÑ
nuppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana -pa- nuppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
45. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
46. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha
samudayasaccaÑ nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjitthÈti,
SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjittha, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca
nuppajjittha dukkhasaccaÒca nuppajjittha.
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Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ nuppajjittha
tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
vattamÈne, anabhisametÈvÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ
nuppajjittha no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca nuppajjittha dukkhasaccaÒca
nuppajjittha.
47. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha
maggasaccaÑ nuppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nuppajjittha tassa tattha samudayasaccaÑ nuppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ
dutiye akusale citte vattamÈne, anabhisametÈvÊnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca nuppajjittha samudayasaccaÒca nuppajjittha.
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
48. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa samudayasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ dukkhasacaÒca uppajjissati
samudayasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa maggasaccaÑ uppajjissatÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ
uppajjissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÒca uppajjissati maggasaccaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana -pa- uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
49. Yassa samudayasaccaÑ uppajjissati tassa maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
samudayasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ uppajjissati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÒca
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uppajjissati maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ
uppajjissati tassa samudayasaccaÑ uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ uppajjissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
maggasaccaÒca uppajjissati samudayasaccaÒca uppajjissati.
Anuloma-okÈsa
50. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjissati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
51. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa tattha
samudayasaccaÑ uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
uppajjissati samudayasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ uppajjissati -pa- uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjissati,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca uppajjissati maggasaccaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ uppajjissati tassa tattha
dukkhasaccaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
52. Yassa yattha samudayasaccaÑ uppajjissati tassa tattha
maggasaccaÑ uppajjissatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ uppajjissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca uppajjissati maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha maggasaccaÑ uppajjissati tassa tattha samudayasaccaÑ uppajjissatÊti,
yassa cittassa anantarÈ
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aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
tattha maggasaccaÒca uppajjissati samudayasaccaÒca uppajjissati.
PaccanÊkapuggala
53. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjissati tassa samudayasaccaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa
dukkhasaccaÑ nuppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjissati,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca nuppajjissati
dukkhasaccaÒca nuppajjissati.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjissati tassa maggasaccaÑ nuppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjissati tassa dukkhasaccaÑ
nuppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ nuppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
maggasaccaÒca nuppajjissati dukkhasaccaÒca nuppajjissati.
54. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
samudayasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjissati
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca nuppajjissati
maggasaccaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjissati
tassa samudayasaccaÑ nuppajjissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ nuppajjissati, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ tesaÑ
maggasaccaÒca nuppajjissati samudayasaccaÒca nuppajjissati.
PaccanÊka-okÈsa
55. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjissati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
56. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha
samudayasaccaÑ nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ nuppajjissati
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tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ,
arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ
tattha dukkhasaccaÑ nuppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca nuppajjissati dukkhasaccaÒca nuppajjissati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ nuppajjissati
tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ,
arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca nuppajjissati dukkhasaccaÒca nuppajjissati.
57. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha
maggasaccaÑ nuppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nuppajjissati, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nuppajjissati
maggasaccaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nuppajjissati tassa tattha samudayasaccaÑ nuppajjissatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ tattha maggasaccaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjissati,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca nuppajjissati samudayasaccaÒca nuppajjissati.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
58. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ uppajjittha tassa dukkhasaccaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjittha
no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca uppajjittha dukkhasaccaÒca
uppajjati.
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Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ uppajjitthÈti,
anabhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ uppajjittha,
abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ uppajjittha tassa dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, abhisametÈvÊnaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ
uppajjati, abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ maggasaccaÒca uppajjittha dukkhasaccaÒca uppajjati.
59. Yassa samudayasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ uppajjitthÈti,
anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati
no ca tesaÑ maggasaccaÑ uppajjittha, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca
uppajjittha. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ uppajjittha tassa
samudayasaccaÑ uppajjatÊti, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ tesaÑ maggasaccaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati, abhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca uppajjittha samudayasaccaÒca
uppajjati.
Anuloma-okÈsa
60. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjati -pa-. (YatthakÈ sadisÈ sabbe.)
AnulomapuggalokÈsa
61. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa1 uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
uppajjati samudayasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ uppajjittha tassa tattha dukkhasaccaÑ uppajjatÊti,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
______________________________________________________________
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bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha samudayasaccaÒca uppajjittha dukkhasaccaÒca uppajjati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe,
anabhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjittha, abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca uppajjati
maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
uppajjittha tassa tattha dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, abhisametÈvÊnaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjati, abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca uppajjittha dukkhasaccaÒca
uppajjati.
62. Yassa yattha samudayasaccaÑ uppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjitthÈti, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjittha,
abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca
uppajjati maggasaccaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
uppajjittha tassa tattha samudayasaccaÑ uppajjatÊti, abhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha
maggasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjati,
abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca
uppajjittha samudayasaccaÒca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
63. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa samudayasaccaÑ
nuppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nuppajjittha
tassa dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, natthi.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ nuppajjitthÈti,
abhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa
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ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ
nuppajjittha, anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ
pana maggasaccaÑ nuppajjittha tassa dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti,
anabhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati,
anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÒca nuppajjittha dukkhasaccaÒca nuppajjati.
64. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ
nuppajjitthÈti, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjittha, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
samudayasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ nuppajjittha tassa samudayasaccaÑ nuppajjatÊti,
anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjittha
no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
maggasaccaÒca nuppajjittha samudayasaccaÒca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
65. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
66. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
nuppajjitthÈti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nuppajjati samudayasaccaÒca nuppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha samudayasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjittha no
ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca
nuppajjittha dukkhasaccaÒca nuppajjati.
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Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjitthÈti, abhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe,
ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa bha~gakkhaÓe, anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
maggasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti,
SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe, anabhisametÈvÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjati, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe,
anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca nuppajjittha dukkhasaccaÒca
nuppajjati.
67. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjitthÈti, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nuppajjittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca
nuppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha
samudayasaccaÑ nuppajjatÊti, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
nuppajjati, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, anabhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha maggasaccaÒca nuppajjittha samudayasaccaÒca nuppajjati.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
68. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ uppajjissatÊti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjissati,
itaresaÑ
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upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca
uppajjati samudayasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ
uppajjissati tassa dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca uppajjissati dukkhasaccaÒca uppajjati.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ uppajjissatÊti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ
maggasaccaÑ uppajjissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ uppajjissati tassa dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe,
ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÒca uppajjissati dukkhasaccaÒca uppajjati.
69. Yassa samudayasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ uppajjissatÊti,
ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe
tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ uppajjissati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ uppajjissati tassa samudayasaccaÑ uppajjatÊti, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye1 caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ maggasaccaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
______________________________________________________________
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taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca uppajjissati samudayasaccaÒca
uppajjati.
Anuloma-okÈsa
70. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjati -pa-.
(Yatthakampi yassayatthakasadisaÑ kÈtabbaÑ.)
AnulomapuggalokÈsa
71. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca uppajjati samudayasaccaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha samudayasaccaÑ uppajjissati tassa
tattha dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjati, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca uppajjissati
dukkhasaccaÒca uppajjati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ uppajjissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha dukkhasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha maggasaccaÑ uppajjissati tassa tattha dukkhasaccaÑ uppajjatÊti,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
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maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca uppajjissati dukkhasaccaÒca
uppajjati.
72. Yassa yattha samudayasaccaÑ uppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ,
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca uppajjati
maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
uppajjissati tassa tattha samudayasaccaÑ uppajjatÊti, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha
maggasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ, taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
maggasaccaÒca uppajjissati samudayasaccaÒca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
73. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati, tassa samudayasaccaÑ
nuppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati no
ca tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa
ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nuppajjati samudayasaccaÒca
nuppajjissati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca nuppajjissati dukkhasaccaÒca
nuppajjati.
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Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ nuppajjissatÊti,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjissati,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ nuppajjissati tassa dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ
nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca
phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca nuppajjissati
dukkhasaccaÒca nuppajjati.
74. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÑ
nuppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nuppajjissati, aggamaggasama~gÊnaÑ,
arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ samudayasaccaÒca
nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ
nuppajjissati tassa samudayasaccaÑ nuppajjatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ
nuppajjissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne
tesaÑ maggasaccaÒca nuppajjissati samudayasaccaÒca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
75. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati -pa-.
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76. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
nuppajjissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjissati,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe,
tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nuppajjati samudayasaccaÒca nuppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe,
ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nuppajjissati dukkhasaccaÒca nuppajjati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nuppajjissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe,
tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ
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cittassa bha~gakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha maggasaccaÒca nuppajjissati dukkhasaccaÒca nuppajjati.
77. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nuppajjissati, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha maggasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha samudayasaccaÑ nuppajjatÊti,
ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjissati no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nuppajjati, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca nuppajjissati samudayasaccaÒca nuppajjati.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
78. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa samudayasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ dukkhasaccaÒca uppajjittha
samudayasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ
uppajjissati tassa dukkhasaccaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa maggasaccaÑ uppajjissatÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ maggasaccaÑ
uppajjissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
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paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÒca
uppajjittha maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
79. Yassa samudayasaccaÑ uppajjittha tassa maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
maggasaccaÑ uppajjissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÒca
uppajjittha maggasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
80. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjittha -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
81. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa tattha
samudayasaccaÑ uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
uppajjittha samudayasaccaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ uppajjissati tassa tattha dukkhasaccaÑ uppajjitthÈti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca uppajjissati
dukkhasaccaÒca uppajjittha.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjissati,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca uppajjittha maggasaccaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ uppajjissati tassa tattha
dukkhasaccaÑ uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjittha,
yassa
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cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha maggasaccaÒca uppajjissati dukkhasaccaÒca
uppajjittha.
82. Yassa yattha samudayasaccaÑ uppajjittha tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ uppajjissati, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ tattha samudayasaccaÒca uppajjittha maggasaccaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ uppajjissati tassa tattha
samudayasaccaÑ uppajjitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ
tattha maggasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
uppajjittha, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha maggasaccaÒca uppajjissati
samudayasaccaÒca uppajjittha.
PaccanÊkapuggala
83. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa samudayasaccaÑ
nuppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa
dukkhasaccaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa maggasaccaÑ nuppajjissatÊti,
natthi. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjissati tassa dukkhasaccaÑ
nuppajjitthÈti, uppajjittha.
84. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjittha tassa maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nuppajjissati tassa
samudayasaccaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
85. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
86. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha
samudayasaccaÑ nuppajjissatÊti, uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjitthÈti,
uppajjittha.
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Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti, uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjitthÈti, uppajjittha.
87. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjittha tassa tattha
maggasaccaÑ nuppajjissatÊti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ
tattha samudayasaccaÑ nuppajjittha no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ
nuppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nuppajjittha
maggasaccaÒca nuppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nuppajjissati tassa tattha samudayasaccaÑ nuppajjitthÈti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca nuppajjissati samudayasaccaÒca nuppajjittha.
UppÈdavÈro.
_____
2. Pavatti

2. NirodhavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
88. Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa samudayasaccaÑ nirujjhatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte taÓhÈvippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhati, taÓhÈya
bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nirujjhati samudayasaccaÒca
nirujjhati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nirujjhati tassa dukkhasaccaÑ
nirujjhatÊti, ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa maggasaccaÑ nirujjhatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte maggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhati,
paÒcavokÈre maggassa bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nirujjhati
maggasaccaÒca nirujjhati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhati tassa
dukkhasaccaÑ nirujjhatÊti, ar|pe maggassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÑ nirujjhati
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no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati, paÒcavokÈre maggassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ maggasaccaÒca nirujjhati dukkhasaccaÒca nirujjhati.
89. Yassa samudayasaccaÑ nirujjhati tassa maggasaccaÑ nirujjhatÊti,
no. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhatÊti, no.
Anuloma-okÈsa
90. Yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati tattha samudayasaccaÑ nirujjhatÊti,
asaÒÒasatte tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati -pa-.
(YatthakaÑ uppÈdepi nirodhepi uppÈdanirodhepi sadisaÑ, natthi
nÈnÈkaraÓaÑ.)
AnulomapuggalokÈsa
91. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati -pa-.
(Yassayatthakampi sadisaÑ vitthÈretabbaÑ.)
PaccanÊkapuggala
92. Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na nirujjhati tassa
dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
taÓhÈvippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca na nirujjhati dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa maggasaccaÑ na nirujjhatÊti,
ar|pe maggassa bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe phalassa bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca
na nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na
nirujjhati tassa dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
maggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhati no
ca tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa
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uppÈdakkhaÓe, ar|pe phalassa bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca na
nirujjhati dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
93. Yassa samudayasaccaÑ na nirujjhati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhatÊti, maggassa bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati no
ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttamaggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca na
nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na
nirujjhati tassa samudayasaccaÑ na nirujjhatÊti, taÓhÈya bha~gakkhaÓe
tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ na
nirujjhati, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
maggavippayuttataÓhÈvippayuttacittassa bha~gakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhati
samudayasaccaÒca na nirujjhati.
PaccanÊka-okÈsa
94. Yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
95. Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati -pa-.
(Yassakampi1 yassayatthakampi sadisaÑ, yassayatthakepi
nirodhasamÈpannÈnanti cetaÑ na kÈtabbaÑ.)
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
96. Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhittha tassa samudayasaccaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
(YathÈ uppÈdavÈre atÊtÈ pucchÈ anulomampi paccanÊkampi vibhattÈ,
evaÑ nirodhepi vibhajitabbÈ, natthi nÈnÈkaraÓaÑ.)
______________________________________________________________
1. Yassakampi yatthakampi (SÊ, SyÈ)
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3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
97. Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhissati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti1 tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ dukkhasaccaÒca nirujjhissati
samudayasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhissati tassa maggasaccaÑ nirujjhissatÊti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
dukkhasaccaÒca nirujjhissati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
98. Yassa samudayasaccaÑ nirujjhissati tassa maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhissati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÒca nirujjhissati
maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhissati
tassa samudayasaccaÑ nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhissati, ye maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÒca nirujjhissati samudayasaccaÒca
nirujjhissati.
Anuloma-okÈsa
99. Yattha dukkhasaccaÑ nirujjhissati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
100. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha
samudayasaccaÑ nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
______________________________________________________________
1. PaÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe (SÊ, SyÈ) uppÈdavÈre pana pÈÔhantaraÑ
natthi.
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paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nirujjhissati
samudayasaccaÒca nirujjhissati -pa-.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ.)
PaccanÊkapuggala
101. Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhissati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na nirujjhissati
tassa dukkhasaccaÑ na nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ
na nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca na
nirujjhissati.
Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhissati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ na nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ,
ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca na
nirujjhissati.
102. Yassa samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca na nirujjhissati maggasaccaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa
samudayasaccaÑ na nirujjhissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ na
nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ tesaÑ
maggasaccaÒca na nirujjhissati samudayasaccaÒca na nirujjhissati.
PaccanÊka-okÈsa
103. Yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhissati -pa-.
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PaccanÊkapuggalokÈsa
104. Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhissati,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca na
nirujjhissati dukkhasaccaÒca na nirujjhissati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha maggasaccaÑ
na nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ na
nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhissatÊti, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti,
ÈpÈyikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca
na nirujjhissati.
105. Yassa yattha samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca na nirujjhissati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ
na nirujjhissatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati, no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati
samudayasaccaÒca na nirujjhissati.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
106. Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nirujjhittha tassa
dukkhasaccaÑ nirujjhatÊti,
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sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa
ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhittha no ca
tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca nirujjhittha dukkhasaccaÒca
nirujjhati.
Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa maggasaccaÑ nirujjhitthÈti,
anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhittha,
abhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÒca nirujjhati maggasaccaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ nirujjhittha tassa dukkhasaccaÑ nirujjhatÊti, abhisametÈvÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa
ca bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ nirujjhati, abhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca nirujjhittha dukkhasaccaÒca nirujjhati.
107. Yassa samudayasaccaÑ nirujjhati tassa maggasaccaÑ
nirujjhitthÈti, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhittha,
abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca nirujjhati
maggasaccaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhittha tassa
samudayasaccaÑ nirujjhatÊti, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhittha no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhati, abhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca nirujjhittha samudayasaccaÒca
nirujjhati.
Anuloma-okÈsa
108. Yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
109. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa tattha samudayasaccaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
nirujjhati samudayasaccaÒca nirujjhittha. . Yassa
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vÈ pana yattha samudayasaccaÑ nirujjhittha tassa tattha dukkhasaccaÑ
nirujjhatÊti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha samudayasaccaÒca nirujjhittha dukkhasaccaÒca nirujjhati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe,
anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nirujjhittha, abhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nirujjhati maggasaccaÒca
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ nirujjhittha tassa tattha
dukkhasaccaÑ nirujjhatÊti, abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha maggasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati,
abhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
maggasaccaÒca nirujjhittha dukkhasaccaÒca nirujjhati.
110. Yassa yattha samudayasaccaÑ nirujjhati tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhitthÈti, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhittha,
abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca
nirujjhati maggasaccaÒca nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nirujjhittha tassa tattha samudayasaccaÑ nirujjhatÊti, abhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha
maggasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhati,
abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca
nirujjhittha samudayasaccaÒca nirujjhati.
PaccanÊkapuggala
111. Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na nirujjhittha
tassa dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti, natthi.
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Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa maggasaccaÑ na nirujjhitthÈti,
abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhittha, anabhisametÈvÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca na
nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na
nirujjhittha tassa dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti, anabhisametÈvÊnaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ na
nirujjhittha no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhati, anabhisametÈvÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca na
nirujjhittha dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
112. Yassa samudayasaccaÑ na nirujjhati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhitthÈti, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati no
ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhittha, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya
uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
samudayasaccaÒca na nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ
pana maggasaccaÑ na nirujjhittha tassa samudayasaccaÑ na nirujjhatÊti,
anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ na
nirujjhittha no ca tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati, anabhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhittha samudayasaccaÒca na nirujjhati.
PaccanÊka-okÈsa
113. Yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
114. Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhitthÈti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa
ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
na nirujjhati samudayasaccaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana
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yattha samudayasaccaÑ na nirujjhittha tassa tattha dukkhasaccaÑ na
nirujjhatÊti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ na nirujjhati, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca na nirujjhittha
dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa tattha maggasaccaÑ na
nirujjhitthÈti, abhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhittha,
SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe, anabhisametÈvÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca na nirujjhati maggasaccaÒca
na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ na nirujjhittha tassa
tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti, SuddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, anabhisametÈvÊnaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ na
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati, SuddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa uppÈdakkhaÓe, anabhisametÈvÊnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca na nirujjhittha dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
115. Yassa yattha samudayasaccaÑ na nirujjhati tassa tattha
maggasaccaÑ na nirujjhitthÈti, abhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhittha, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
vattamÈne, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca na nirujjhati
maggasaccaÒca na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ na
nirujjhittha tassa tattha samudayasaccaÑ na nirujjhatÊti, anabhisametÈvÊnaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na nirujjhati, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
vattamÈne, anabhisametÈvÊnaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhittha
samudayasaccaÒca na nirujjhati.
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5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala

116. Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nirujjhati samudayasaccaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ nirujjhatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca nirujjhati.
Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa maggasaccaÑ nirujjhissatÊti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nirujjhati
maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhissati
tassa dukkhasaccaÑ nirujjhatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhati, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe,
ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca nirujjhati.
117. Yassa samudayasaccaÑ nirujjhati tassa maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe tesaÑ
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samudayasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhissati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca nirujjhati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ nirujjhissati tassa samudayasaccaÑ nirujjhatÊti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye
caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca
nirujjhissati samudayasaccaÒca nirujjhati.
Anuloma-okÈsa
118. Yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
119. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa tattha samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ
nirujjhati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha dukkhasaccaÒca nirujjhati samudayasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha samudayasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ
nirujjhatÊti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha samudayasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca nirujjhati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhati tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ
nirujjhissati, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
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paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha dukkhasaccaÒca nirujjhati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha maggasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ
nirujjhatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhati, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ tattha maggasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca nirujjhati.
120. Yassa yattha samudayasaccaÑ nirujjhati tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhati no ca
tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nirujjhati
maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ nirujjhatÊti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye
caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca nirujjhissati
samudayasaccaÒca nirujjhati.
PaccanÊkapuggala
121. Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe,
ar|pe maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe
aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ
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dukkhasaccaÒca na nirujjhati samudayasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ na
nirujjhati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe
tesaÑ samudayasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ na nirujjhati
no ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca
phalassa ca bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca na nirujjhati
maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na
nirujjhissati tassa dukkhasaccaÑ na nirujjhatÊti, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ na nirujjhati, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe
tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
122. Yassa samudayasaccaÑ na nirujjhati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÑ na
nirujjhati no ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ
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taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ
samudayasaccaÒca na nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa samudayasaccaÑ na nirujjhatÊti, ye
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte
vattamÈne1 tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhissati samudayasaccaÒca na
nirujjhati.
PaccanÊka-okÈsa
123. Yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
124. Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissatÊti, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa
ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe,
arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe, tesaÑ tattha
dukkhasaccaÒca na nirujjhati samudayasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ na
nirujjhatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na
nirujjhati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca na
nirujjhissati dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati tassa tattha maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti
______________________________________________________________
1. VattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ asaÒÒasattÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
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tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa
ca bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissati, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe, tesaÑ
tattha dukkhasaccaÒca na nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ na
nirujjhatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ
na nirujjhati, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati
dukkhasaccaÒca na nirujjhati.
125. Yassa yattha samudayasaccaÑ na nirujjhati tassa tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ na
nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca na nirujjhati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ na
nirujjhatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na nirujjhati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati samudayasaccaÒca na nirujjhati.
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6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala

126. Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhittha tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ dukkhasaccaÒca nirujjhittha
samudayasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ nirujjhittha tassa maggasaccaÑ nirujjhissatÊti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
dukkhasaccaÒca nirujjhittha maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
127. Yassa samudayasaccaÑ nirujjhittha tassa maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ
maggasaccaÑ nirujjhissati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ samudayasaccaÒca nirujjhittha maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
128. Yattha dukkhasaccaÑ nirujjhittha -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
129. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhittha tassa tattha
samudayasaccaÑ nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca
nirujjhittha samudayasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ
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nirujjhitthÈti, SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhittha, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca
nirujjhissati dukkhasaccaÒca nirujjhittha.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nirujjhittha tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha
dukkhasaccaÒca nirujjhittha maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha maggasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ nirujjhitthÈti,
SuddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nirujjhittha, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha maggasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca
nirujjhittha.
130. Yassa yattha samudayasaccaÑ nirujjhittha tassa tattha
maggasaccaÑ nirujjhissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye
ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca nirujjhittha maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha maggasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ nirujjhitthÈti,
SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha maggasaccaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nirujjhittha, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye
caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha maggasaccaÒca nirujjhissati
samudayasaccaÒca nirujjhittha.
PaccanÊkapuggala
131. Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhittha tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
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Yassa dukkhasaccaÑ na nirujjhittha tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
132. Yassa samudayasaccaÑ na nirujjhittha tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa
samudayasaccaÑ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
PaccanÊka-okÈsa
133. Yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhittha -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
134. Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhittha tassa tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissatÊti, nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhitthÈti,
nirujjhittha.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ na nirujjhittha tassa tattha maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ na
nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
135. Yassa yattha samudayasaccaÑ na nirujjhittha tassa tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti, SuddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca na nirujjhittha maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa
vÈ pana yattha maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ
na nirujjhitthÈti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti, ÈpÈyikÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha samudayasaccaÑ na
nirujjhittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati
samudayasaccaÒca na nirujjhittha.
NirodhavÈro.
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3. UppÈdanirodhavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
136. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ nirujjhatÊti,
no. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nirujjhati tassa dukkhasaccaÑ
uppajjatÊti, no.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ nirujjhatÊti, no. .
Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhati tassa dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, no.
137. Yassa samudayasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ nirujjhatÊti,
no. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhati tassa samudayasaccaÑ
uppajjatÊti, no.
Anuloma-okÈsa
138. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tattha samudayasaccaÑ nirujjhatÊti,
asaÒÒasatte tattha dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tattha samudayasaccaÑ
nirujjhati -pa-.
(YatthakaÑ uppÈdavÈrepi nirodhavÈrepi uppÈdanirodhavÈrepi sadisaÑ,
natthi nÈnÈkaraÓaÑ.)
AnulomapuggalokÈsa
139. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
nirujjhatÊti, no.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ.)
PaccanÊkapuggala
140. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhatÊti, taÓhÈya bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca
tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
taÓhÈvippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nuppajjati
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samudayasaccaÒca na nirujjhati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na
nirujjhati tassa dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhati no ca
tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
taÓhÈvippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca na nirujjhati dukkhasaccaÒca
nuppajjati.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ na nirujjhatÊti,
maggassa bha~gakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ
maggasaccaÑ na nirujjhati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
maggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca na
nirujjhati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhati tassa dukkhasaccaÑ
nuppajjatÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
maggasaccaÑ na nirujjhati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte maggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhati
dukkhasaccaÒca nuppajjati.
141. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhatÊti, maggassa bha~gakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati no
ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhati, taÓhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
maggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca na
nirujjhati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhati tassa
samudayasaccaÑ nuppajjatÊti, taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ
na nirujjhati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati,
maggavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe taÓhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
maggasaccaÒca na nirujjhati samudayasaccaÒca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
142. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
143. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati -pa-.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ, yassayatthakepi
nirodhasamÈpannÈnanti na kÈtabbaÑ.)
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2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
144. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa samudayasaccaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
(AtÊtÈ pucchÈ yathÈ uppÈdavÈre vibhattÈ, evaÑ uppÈdanirodhavÈrepi
anulomampi paccanÊkampi vibhajitabbaÑ.)
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
145. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ tesaÑ dukkhasaccaÒca uppajjissati
samudayasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa maggasaccaÑ nirujjhissatÊti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
dukkhasaccaÒca uppajjissati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
-pa- ÈmantÈ.
146. Yassa samudayasaccaÑ uppajjissati tassa maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
samudayasaccaÑ uppajjissati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhissati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÒca uppajjissati
maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ nirujjhissati
tassa samudayasaccaÑ uppajjissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjissati, ye maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÒca nirujjhissati samudayasaccaÒca
uppajjissati.
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Anuloma-okÈsa
147. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjissati -pa-.
AnulomapuggalokÈsa

148. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjissati tassa tattha
samudayasaccaÑ nirujjhissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
-pa- itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha -pa-.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ.)
PaccanÊkapuggala
149. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjissati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na nirujjhissati
tassa dukkhasaccaÑ nuppajjissatÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ
na nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjissati,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca na nirujjhissati
dukkhasaccaÒca nuppajjissati.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjissati tassa maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa dukkhasaccaÑ
nuppajjissatÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ nuppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
maggasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca nuppajjissati.
150. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjissati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjissati no ca
tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÒca nuppajjissati maggasaccaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa
samudayasaccaÑ nuppajjissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ
nuppajjissati, aggamaggassa
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bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhissati
samudayasaccaÒca nuppajjissati.
PaccanÊka-okÈsa
151. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjissati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
152. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjissati -pa-.
(Yassakampi yassayatthakampi sadisaÑ. SamudayasaccaÑ
maggasaccaÑ nÈnÈkaraÓaÑ, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati
samudayasaccaÒca nuppajjissati.)
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
153. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana -pa-.
(Paccuppanna-atÊtÈ1 pucchÈ uppÈdavÈrepi uppÈdanirodhavÈrepi
yassakampi yatthakampi yassayatthakampi anulomampi paccanÊkampi
sadisaÑ, asammohantena vibhajitabbÈ.)
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
154. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ
samudayasaccaÑ nirujjhissati, itaresaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca uppajjati samudayasaccaÒca
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca
______________________________________________________________
1. PaccuppannenÈtÊtÈ (SyÈ)
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phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ uppajjati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca
uppajjati.
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ nirujjhissatÊti,
arahantÈnaÑ, cittassa uppÈdakkhaÓe, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhissati,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ nirujjhissati tassa dukkhasaccaÑ uppajjatÊti, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe,
ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati no ca tesaÑ dukkhasaccaÑ uppajjati, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca
nirujjhissati dukkhasaccaÒca uppajjati.
155. Yassa samudayasaccaÑ uppajjati tassa maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ
nirujjhissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ
samudayasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
maggasaccaÑ nirujjhissati tassa samudayasaccaÑ uppajjatÊti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye
caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ maggasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ uppajjati, ye
maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca
nirujjhissati samudayasaccaÒca uppajjati.
Anuloma-okÈsa
156. Yattha dukkhasaccaÑ uppajjati -pa-.
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AnulomapuggalokÈsa
157. Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ -pa- itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ -pa-. Yassa vÈ
pana yattha samudayasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ
uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha samudayasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca uppajjati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ uppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha dukkhasaccaÒca uppajjati maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha maggasaccaÑ nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ uppajjatÊti,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha maggasaccaÑ nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ uppajjati,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha maggasaccaÒca nirujjhissati dukkhasaccaÒca uppajjati.
158. Yassa yattha samudayasaccaÑ uppajjati tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjati no
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ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha samudayasaccaÒca uppajjati
maggasaccaÒca nirujjhissati. . Yassa vÈ pana yattha maggasaccaÑ
nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ uppajjatÊti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye
caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha maggasaccaÑ nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ uppajjati, ye maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÒca nirujjhissati
samudayasaccaÒca uppajjati.
PaccanÊkapuggala
159. Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa samudayasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati, no
ca tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa
ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nuppajjati samudayasaccaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ dukkhasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tassa cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ samudayasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca
nuppajjati.
Yassa dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe tesaÑ
dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
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tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggaphalassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca na
nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ
dukkhasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggaphalassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca
nuppajjati.
160. Yassa samudayasaccaÑ nuppajjati tassa maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati
no ca tesaÑ maggasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya
bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ samudayasaccaÒca
nuppajjati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana maggasaccaÑ na
nirujjhissati tassa samudayasaccaÑ nuppajjatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ maggasaccaÑ na
nirujjhissati no ca tesaÑ samudayasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ
maggasaccaÒca na nirujjhissati samudayasaccaÒca nuppajjati.
PaccanÊka-okÈsa
161. Yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
162. Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati,

262

SaccayamakapÈÄi

aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe,
ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha dukkhasaccaÒca nuppajjati samudayasaccaÒca na nirujjhissati. .
Yassa vÈ pana yattha samudayasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha
dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ na nirujjhissati no ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ
nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe aggamaggassa ca phalassa ca uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha samudayasaccaÒca na nirujjhissati
dukkhasaccaÒca nuppajjati.
Yassa yattha dukkhasaccaÑ nuppajjati tassa tattha maggasaccaÑ na
nirujjhissatÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe maggassa ca phalassa ca
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
aggaphalassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈ1 cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
dukkhasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ pana
yattha maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaÑ nuppajjatÊti,
arahantÈnaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ
na paÔilabhissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ2 upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati no
ca tesaÑ tattha dukkhasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ
na paÔilabhissanti tesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe
aggaphalassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
maggasaccaÒca na nirujjhissati dukkhasaccaÒca nuppajjati.
______________________________________________________________
1. ApÈyÈ asaÒÒasattÈ (SyÈ)

2. ApÈyaÑ asaÒÒasattaÑ (SyÈ)

3. PariÒÒÈvÈra
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163. Yassa yattha samudayasaccaÑ nuppajjati tassa tattha
maggasaccaÑ na nirujjhissatÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, ye caÒÒe maggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne tesaÑ tattha
samudayasaccaÑ nuppajjati no ca tesaÑ tattha maggasaccaÑ na
nirujjhissati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca
puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ taÓhÈya bha~gakkhaÓe,
taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
samudayasaccaÒca nuppajjati maggasaccaÒca na nirujjhissati. . Yassa vÈ
pana yattha maggasaccaÑ na nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaÑ
nuppajjatÊti, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha maggasaccaÑ na nirujjhissati no ca
tesaÑ tattha samudayasaccaÑ nuppajjati, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, ÈpÈyikÈnaÑ ye ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti tesaÑ
taÓhÈya bha~gakkhaÓe, taÓhÈvippayuttacitte vattamÈne asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha maggasaccaÒca na nirujjhissati samudayasaccaÒca nuppajjati.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
164. Yassa dukkhasaccaÑ uppajjittha tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti.
(YathÈ nirodhavÈre atÊtÈnÈgatÈ1 pucchÈ anulomampi paccanÊkampi
vibhattÈ, evaÑ uppÈdanirodhavÈrepi asammohantena vibhajitabbaÑ.)
UppÈdanirodhavÈro.
PavattivÈro niÔÔhito.
_____
3. PariÒÒÈvÈra
1. PaccuppannavÈra
165. Yo dukkhasaccaÑ parijÈnÈti so samudayasaccaÑ pajahatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana samudayasaccaÑ pajahati so dukkhasaccaÑ
parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
______________________________________________________________
1. AtÊtenÈnÈgatÈ (SyÈ)
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Yo dukkhasaccaÑ na parijÈnÈti so samudayasaccaÑ nappajahatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
2. AtÊtavÈra
166. Yo dukkhasaccaÑ parijÈnittha so samudayasaccaÑ pajahitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yo dukkhasaccaÑ na parijÈnittha so samudayasaccaÑ nappajahitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
3. AnÈgatavÈra
167. Yo dukkhasaccaÑ parijÈnissati so samudayasaccaÑ pajahissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
Yo dukkhasaccaÑ na parijÈnissati so samudayasaccaÑ nappajahissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana -pa- ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
168. Yo dukkhasaccaÑ parijÈnÈti so samudayasaccaÑ pajahitthÈti, no.
. Yo vÈ pana samudayasaccaÑ pajahittha so dukkhasaccaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo dukkhasaccaÑ na parijÈnÈti so samudayasaccaÑ nappajahitthÈti,
arahÈ dukkhasaccaÑ na parijÈnÈti no ca samudayasaccaÑ nappajahittha,
aggamaggasama~giÒca arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
dukkhasaccaÒca na parijÈnanti samudayasaccaÒca nappajahittha. . Yo vÈ
pana samudayasaccaÑ nappajahittha so dukkhasaccaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ samudayasaccaÑ nappajahittha no ca dukkhasaccaÑ na
parijÈnÈti, aggamaggasama~giÒca arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
samudayasaccaÒca nappajahittha dukkhasaccaÒca na parijÈnanti.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
169. Yo dukkhasaccaÑ parijÈnÈti so samudayasaccaÑ pajahissatÊti, no.
. Yo vÈ pana samudayasaccaÑ pajahissati so dukkhasaccaÑ parijÈnÈtÊti, no.
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Yo dukkhasaccaÑ na parijÈnÈti so samudayasaccaÑ nappajahissatÊti, ye
maggaÑ paÔilabhissanti te dukkhasaccaÑ na parijÈnanti no ca
samudayasaccaÑ nappajahissanti, arahÈ, ye ca puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te dukkhasaccaÒca na parijÈnanti samudayasaccaÒca
nappajahissanti. . Yo vÈ pana samudayasaccaÑ nappajahissati so
dukkhasaccaÑ na parijÈnÈtÊti, aggamaggasama~gÊ samudayasaccaÑ
nappajahissati no ca dukkhasaccaÑ na parijÈnÈti, arahÈ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti te samudayasaccaÒca nappajahissanti
dukkhasaccaÒca na parijÈnanti.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
170. Yo dukkhasaccaÑ parijÈnittha so samudayasaccaÑ pajahissatÊti,
no. . Yo vÈ pana samudayasaccaÑ pajahissati so dukkhasaccaÑ
parijÈnitthÈti, no.
Yo dukkhasaccaÑ na parijÈnittha so samudayasaccaÑ nappajahissatÊti,
ye maggaÑ paÔilabhissanti te dukkhasaccaÑ na parijÈnittha no ca te
samudayasaccaÑ nappajahissanti, aggamaggasama~gÊ, ye ca puthujjanÈ
maggaÑ na paÔilabhissanti te dukkhasaccaÒca na parijÈnittha
samudayasaccaÒca nappajahissanti. . Yo vÈ pana samudayasaccaÑ
nappajahissati so dukkhasaccaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ samudayasaccaÑ
nappajahissati no ca dukkhasaccaÑ na parijÈnittha, aggamaggasama~gÊ, ye
ca puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te samudayasaccaÒca
nappajahissanti dukkhasaccaÒca na parijÈnittha.
PariÒÒÈvÈro.
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nuppajjati
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjittha
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ
na nirujjhati
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ
nirujjhittha

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

89
85
85

[ Ya ]
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ
na nirujjhittha
166
Yassa yattha cakkhÈyatanaÑ
uppajjittha
125
Yassa yattha manÈyatanaÑ
uppajjittha
127
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati 82
Yassa ghÈnÈyatanaÑ nirujjhati 152
Yassa ghÈnÈyatanaÑ uppajjati 111
Yassa cakkhÈyatanaÑ uppajjati 81
Yassa manÈyatanaÑ uppajjati 83
Yassa manÈyatanaÑ uppajjati 113
Yassa r|pÈyatanaÑ uppajjati
83
Yassa cakkhÈyatanaÑ
nuppajjati
170
Yo cakkhÈyatanaÑ
na parijÈnittha
194

154

[ Ra ]

79
76
77
77
77
104
88
95
84
84

126
85
90

RasÈyatananti
R|pÈyatananti
R|pÈyatanaÑ nuppajjati
R|pÈyatanaÑ uppajjittha
R|pÈyatanaÑ nuppajjittha
R|pÈyatanaÑ nirujjhati

76
76
88
92
95
133

[ Sa ]
91
158
163

SotÈyatananti
SotÈyatanaÑ uppajjitthÈti
SotÈyatanaÑ nuppajjitthÈti
So sotÈyatanaÑ
na parijÈnissatÊti

75
104
107
193

DhÈtuyamakapÈÄiyÈ

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AÔÔhÈrasa dhÈtuyo

PiÔÔha~ko
[ Na ]

195

[ Ka ]
KÈyadhÈt|ti

198

[ Ga ]
GandhadhÈt|ti

199

[ Ca ]
CakkhudhÈt|ti

PadÈnukkamo

198

Na dhammoti
Na manoti
Na sotanti

200
200
199

[ Ya ]
Yassa cakkhudhÈtu uppajjati

203

[ Ra ]
RasadhÈt|ti
R|padhÈt|ti

199
198

SaccayamakapÈÄiyÈ

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[ Ca ]
CattÈri saccÈni

PiÔÔha~ko
205

[ Ta ]
Tattha samudayasaccaÑ
nuppajjitthÈti
224
Tassa tattha samudayasaccaÑ
uppajjissatÊti
227
Tassa tattha maggasaccaÑ
uppajjissatÊti
227
Tassa tattha samudayasaccaÑ
na nirujjhissatÊti
261
Tassa tattha samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti
259
Tassa tattha maggasaccaÑ
nirujjhissatÊti
259
Tassa tattha samudayasaccaÑ
na nirujjhitthÈti
242
Tassa tattha samudayasaccaÑ 245
Tassa tattha maggasaccaÑ
245
Tassa maggasaccaÑ
nuppajjissatÊti
220, 229
Tassa maggasaccaÑ
uppajjissatÊti
226
Tassa samudayasaccaÑ
uppajjissatÊti
225
Tassa samudayasaccaÑ
nuppajjissatÊti
228

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ta ]
Tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti
Tassa samudayasaccaÑ
uppajjissatÊti
Tassa samudayasaccaÑ
na nirujjhatÊti
Tassa samudayasaccaÑ
na nirujjhissatÊti
Tassa samudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti
[ Da ]
DukkhasaccaÑ dukkhanti
DukkhasaccaÑ na
nirujjhissati

244
231
253
256
257
208
239

[ Na ]
Na dukkhaÑ na
dukkhasaccanti
Nirodho nirodhasaccanti

208
208

[ Ma ]
MaggasaccaÑ na nirujjhatÊti
MaggasaccaÑ nirujjhatÊti
MaggasaccaÑ nirujjhitthÈti
MaggasaccaÑ uppajjitthÈti
MaggasaccaÑ nuppajjitthÈti

235
234
241
223
225

PadÈnukkamo

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

273

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[ Ya ]
Yattha dukkhasaccaÑ
uppajjati
Yattha dukkhasaccaÑ
nuppajjati
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
nuppajjati
Yassa yattha samudayasaccaÑ
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
uppajjittha
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
nuppajjittha
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
uppajjissati
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
nuppajjati
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
nirujjhissati
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
na nirujjhati
Yassa yattha dukkhasaccaÑ
nirujjhittha
Yassa dukkhasaccaÑ uppajjati
Yassa dukkhasaccaÑ
uppajjittha

213
214
215
215
216
217
219
230
237
248
250
212
216

[ Ya ]
Yassa dukkhasaccaÑ
uppajjissati
Yassa dukkhasaccaÑ na
nirujjhissati
Yassa dukkhasaccaÑ na
nirujjhati
Yassa dukkhasaccaÑ
nuppajjissati
Yassa dukkhasaccaÑ
nirujjhittha
Yassa dukkhasaccaÑ
nuppajjati
Yo dukkhasaccaÑ na
parijÈnÈti
Yo dukkhasaccaÑ na
parijÈnittha
[ Sa ]
SaccÈ dukkhasaccanti
SamudayasaccaÑ uppajjitthÈti
SamudayasaccaÑ nirujjhatÊti
SamudayasaccaÑ
nirujjhissatÊti
SamudayasaccaÑ
nirujjhitthÈti
Samudayo samudayasaccanti

218
238
246
220
250
214
264
265
210
222
234
237
240
208

